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Z POSIEDZEŃ
SENATU
Rozpatrzone ustawy
39. posiedzenie Senatu
(20–21 kwietnia 2017 r.)
Na podstawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo konsularne, przyjętej przez Izbę bez poprawek,
konsulowie mogą bezpłatnie wydawać dokumenty
poświadczające uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów przez uczniów do ukończenia
18. roku życia w okresie nauki języka polskiego lub
innych przedmiotów w języku polskim w szkołach
społecznych, prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie
parafie, zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą. Ulgi przysługują też
uczniom kształcącym się w sekcjach polskich szkół
działających w systemach oświaty innych państw
i szkołach europejskich funkcjonujących na podstawie konwencji o statucie szkół europejskich oraz

części Federacji Rosyjskiej. Zmieniono definicję
repatrianta i procedurę związaną z przyznawaniem
wizy krajowej w celu repatriacji. Warunek deportacji
lub zesłania zostanie spełniony także wówczas, gdy
deportowanymi albo zesłanymi przez władze ZSRR
byli wstępni takiej osoby. Wiza krajowa w celu repatriacji będzie mogła być wydana małżonkowi repatrianta i jego potomkom do IV stopnia oraz ich
małżonkom. Osobie niemającej zapewnionego
w Polsce lokalu mieszkalnego i utrzymania lub miejsca w ośrodku, a spełniającej pozostałe warunki do
uzyskania wizy krajowej w celu repatriacji, konsul
wyda decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy
krajowej w celu repatriacji.
Nowelizacja przewiduje ponadto ustanowienie
pełnomocnika rządu ds. repatriacji i utworzenie
Rady ds. Repatriacji, czyli organu opiniodawczo-doradczego pełnomocnika ds. repatriacji.
Zgodnie z ustawą będą tworzone ośrodki adaptacyjne dla repatriantów, które mają zapewniać im
m.in. zajęcia adaptacyjno-integracyjne, kursy języka
polskiego, szkolenia zawodowe. Repatriant będzie
umieszczany w ośrodku, nadzorowanym przez pełnomocnika ds. repatriacji, na podstawie jego decyzji
na 3–6 miesięcy. Decyzja pełnomocnika o przyznaniu miejsca w ośrodku będzie potwierdzać spełnienie warunków do osiedlenia się w Polsce.
Każdy repatriant – oprócz odpowiednich do jego
potrzeb warunków zakwaterowania, wyżywienia,
środków czystości, dostępu do urządzeń komunikowania się na odległość – otrzyma świadczenie
pieniężne w wysokości 200 zł miesięcznie, chyba
że podjął pracę zarobkową. Nowelizacja wprowadza także nową formę pomocy finansowej, udzielanej przez pełnomocnika po opuszczeniu przez
repatrianta ośrodka adaptacyjnego, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Wsparcie w wysokości do 25 tys. zł będzie można przeznaczyć na
dopłatę do zakupu mieszkania lub do czynszu wynajmowanego mieszkania. Gminie, która zapewni
lokal mieszkalny repatriantowi, zostanie udzielona
jednorazowa dotacja z budżetu państwa do 25 tys.
zł na repatrianta.

Senator sprawozdawczyni Janina Sagatowska.

nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych
przedmiotów w języku polskim w tych szkołach.
Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, przyjęta przez Senat bez poprawek, ma ułatwić powrót i osiedlanie się w Polsce
osobom polskiego pochodzenia zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub azjatyckiej

Senator sprawozdawczyni Anna Maria Anders.
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Z posiedzeń Senatu
Przyjęta przez Izbę bez poprawek (odrzucono
wniosek o odrzucenie) ustawa o zmianie ustawy
– Prawo farmaceutyczne wprowadza ograniczenia
demograficzne i geograficzne dla nowo tworzonych
aptek. Uzależnia wydanie zezwolenia na utworzenie
apteki od liczby (co najmniej 3 tys.) mieszkańców
przypadających na 1 aptekę i od odległości (500 m)
od miejsca planowanej lokalizacji nowej apteki do
najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej,
z wyjątkiem sytuacji, gdy w dniu złożenia wniosku
o zezwolenie od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej działającej apteki odległość w linii prostej wynosi co najmniej 1000 m lub apteka
została nabyta od spadkobiercy w całości i jej adres
pozostaje aktualny. Farmaceuta może posiadać maksymalnie 4 apteki ogólnodostępne.
Zezwolenie na prowadzenie apteki mogą uzyskać farmaceuci mający prawo wykonywania
zawodu prowadzący 1-osobową działalność gospodarczą, a także spółki jawne lub partnerskie,
których przedmiotem działalności jest wyłącznie
prowadzenie aptek. Wspólnikami w tych spółkach
muszą być farmaceuci z uprawnieniami do wykonywania zawodu.

Senator sprawozdawca Tomasz Grodzki.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ma zapobiegać uchylaniu się od płacenia
alimentów. Nowela, przyjęta przez Senat bez poprawek, wprowadziła karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku dla osób
zobowiązanych do zapłacenia świadczeń alimentacyjnych, jeśli zaległości alimentacyjne stanowią
równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych
albo opóźnienie w zapłacie zaległego świadczenia
innego niż okresowe (wypłacone jednorazowo) wynosi co najmniej 3 miesiące. Jeśli z powodu nieuregulowanych zobowiązań alimentacyjnych wobec
niej osoba uprawniona zostanie narażona na niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
to dłużnik będzie podlegał karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Ustawa umożliwia dłużnikom uniknięcie kary poprzez zapłatę całości zaległych alimentów w ciągu
maksymalnie 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego. Norma karna nie
dotyczy osób, które obiektywnie, ponad wszelką

Senator sprawozdawca Andrzej Stanisławek.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw, przyjęta przez Senat bez
poprawek, zaostrzyła kary dla piratów drogowych,
którzy, będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powodują najgroźniejsze wypadki komunikacyjne – ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim
uszczerbkiem zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami za spowodowanie takiego wypadku grozi kara
pozbawienia wolności od 2 do 12 lat i nie będzie
mogła być zawieszana. Kara od 3 miesięcy do 5 lat
więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi za niezatrzymanie niezwłoczne pojazdu i kontynuowanie jazdy mimo polecenia zatrzymania, wydanego przez osobę do tego uprawnioną.
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Senatorowie sprawozdawcy Aleksander Szwed i Antoni Szymański.

Z posiedzeń Senatu
wątpliwość, nie są w stanie spełnić obowiązku alimentacyjnego.
40. posiedzenie Senatu
(26–27 kwietnia 2017 r.)
Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw,
przyjęta przez Senat bez poprawek, umożliwia uzyskanie stopnia doktora lub uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego na
podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych.
Spowoduje to większą współpracę nauki z gospodarką, czego głównym elementem jest program
„Doktorat wdrożeniowy”, do którego corocznie będzie mogło przystąpić 500 doktorantów. Uczestnik
programu dostanie stypendium na realizację doktoratu w systemie dualnym, czyli jednocześnie pracując nad rozprawą doktorską w jednostce naukowej
(uczelnia lub instytut naukowo-badawczy z wysoką kategorią naukową: A lub A+) jest zatrudniony
w podmiocie z otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego jest zatrudniony. Środki finansowe na program
„Doktorat wdrożeniowy” mogą być przyznane na
dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych
prowadzonych w ramach stacjonarnych studiów
doktoranckich oraz na finansowanie stypendium
doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie
dłuższym niż 4 lata.
Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wdraża do
polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE,
zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie
ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Uwzględnia wymagania unijnego pakietu audytowego co do badania sprawozdań finansowych i nadzoru publicznego nad audytem, tj. wymogu, aby to
organ nadzoru publicznego, a nie cały system, ponosił ostateczną odpowiedzialność za nadzór, a także aby to organ nadzoru publicznego przeprowadzał
kontrole systemów wewnętrznej kontroli jakości
w firmach audytorskich, prowadził dochodzenia,
nakładał kary i sankcje w razie niewłaściwego wykonania badań.
Nowa regulacja określa zasady: uzyskiwania
uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, organizacji samorządu zawodowego
biegłych rewidentów oraz sprawowania nadzoru
publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami
audytorskimi, samorządem zawodowym, a także

zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ustawa
tworzy specjalny katalog jednostek zainteresowania publicznego, obejmujący m.in. spółki publiczne
i firmy rynku finansowego, na których ciążą określone obowiązki. Przewiduje zakaz świadczenia przez
tę samą firmę usług doradczych i audytorskich
w jednostkach zainteresowania publicznego. Ma to
służyć wzmocnieniu obiektywizmu i niezależności
firm audytorskich oraz biegłych rewidentów ograniczać konflikty interesów między nimi a firmami
badanymi.
Ustawa zakłada też m.in. wprowadzenie rotacji,
czyli obowiązkowej zmiany firmy audytorskiej, która wykonuje badanie i przygotowuje opinię dotyczącą sprawozdań w jednostkach zainteresowania
publicznego. Maksymalny okres nieprzerwanego
trwania zleceń to 5 lat. Zaproponowano też nowy
model nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi. W tym celu ma zostać powołana Komisja
Nadzoru Audytorskiego.
Senat wprowadził do ustawy 50 poprawek, z których Sejm przyjął 45. Izba zdecydowała m.in. o wyłączeniu z katalogu usług zabronionych niektórych
usług biegłych rewidentów, które nie są związane
z polityką podatkową badanej jednostki zainteresowania publicznego (przeprowadzanie procedur należytej staranności w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej; wydawanie listów poświadczających
wykonywane w związku z prospektem emisyjnym
badanej jednostki; usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników
lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym badanej jednostki; badanie historycznych informacji finansowych do prospektu; weryfikacja pakietów konsolidacyjnych; potwierdzanie
spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych
pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych; świadczenie
usług atestacyjnych w zakresie sprawozdawczości
dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu).
Senat uwzględnił też specyfikę banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie wymogów dotyczących niezależności członków komitetu audytu. Postanowił, że
statut Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej może przewidywać wynagrodzenie
dla członków jej rady nadzorczej.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody
zaostrzyła obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. liberalne zasady usuwania drzew z prywatnych posesji,
zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może
bez zezwolenia wyciąć drzewa na swojej posesji
bez względu na ich obwód, jeśli nie wiąże się to
z działalnością gospodarczą. Nowela nakłada na
osoby fizyczne obowiązek zgłoszenia do urzędu
gminy zamiaru usunięcia drzew mających obwód
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powyżej 100 cm w wypadku gatunków szybkorosnących i 50 cm w wypadku pozostałych gatunków.
Ustawa wprowadza też obowiązek w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia chęci wycinki dokonania oględzin takiego drzewa przez organy gminy i możliwość wniesienia sprzeciwu wobec usunięcia, jeżeli
nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków;
chroniona w planie zagospodarowania przestrzennego; znajduje się na terenie obszarowych form
ochrony przyrody, jak np. park narodowy, rezerwat
przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego
krajobrazu Natura 2000, albo gdy drzewo spełnia
kryteria do objęcia go ochroną jako pomnik przyrody. Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki (tzw. milcząca zgoda), wtedy będzie można ją przeprowadzić.
Sprzeciw zaś będzie oznaczał konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa w normalnym trybie. Kryteria, na podstawie których urząd
gminy będzie mógł wydać taki zakaz, mają zostać
określone w rozporządzeniu ministra środowiska.
Resort będzie musiał też wydać drugie rozporządzenie, w którym określone zostaną stawki opłat za
wycięcie drzewa. Do czasu ich ustalenia obowiązywać będą te maksymalne, czyli 500 zł za centymetr drzewa. Ustawa przywraca także obowiązek
uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej.
Nowelizacja ma ponadto przeciwdziałać usuwaniu drzew z nieruchomości w ramach przygotowywania jej pod inwestycje komercyjne. Za działania
niezgodne z przepisami dotyczącymi usunięcia
drzewa mimo sprzeciwu albo bez dokonania zgłoszenia będą groziły administracyjne kary pieniężne.
Izba wprowadziła 6 zmian do noweli, przyjętych
następnie przez Sejm. Odnosiły się one do zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie
drzewa w zakresie gatunków drzew, podlegających
ochronie, oraz wymiary drzewa, które będzie można usunąć bez zezwolenia. Zgodnie z tą poprawką
nie trzeba będzie uzyskiwać zezwolenia na wycięcie topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu

Senator sprawozdawca Zdzisław Pupa.
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srebrzystego, jeśli obwód ich pnia na wysokości
5 cm nie będzie przekraczał 80 cm. W wypadku
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistego ten obwód nie będzie mógł przekraczać 65 cm, a u pozostałych gatunków drzew
– 50 cm. Wydłużono też z 14 do 21 dni termin,
w jakim urzędnik gminny miałby dokonać oględzin
działki po zgłoszeniu chęci wycinki przez właściciela nieruchomości. Po dokonaniu oględzin gmina
będzie miała kolejne 14 dni na wyrażenie ewentualnego sprzeciwu wobec wycinki. Brak sprzeciwu
oznaczać ma tzw. milczącą zgodę na przeprowadzenie wycinki. Postanowiono, że w razie wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa, o co wystąpiono
z wnioskiem po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, w której organ wniósł sprzeciw, nie
będzie się ustalać i pobierać opłaty za usunięcie
drzewa. Wyznaczono miesięczny termin dla ministra właściwego ds. środowiska na wydanie rozporządzenia.
41. posiedzenie Senatu
(16–17 maja 2017 r.)
Cel ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury to implementacja do polskiego prawa dyrektywy
Unii Europejskiej, dotyczącej zwrotu dóbr kultury, wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego UE. Dyrektywa
ma chronić integralność dziedzictwa kulturowego
każdego z państw UE poprzez ułatwienie im dochodzenia zwrotu dóbr kultury, nielegalnie wyprowadzonych z ich krajów. Ustawa definiuje „dobro
kultury” jako zabytek i rzecz ruchomą niebędącą
zabytkiem, których zachowanie leży w interesie
społecznym ze względu na ich wartość artystyczną, historyczną bądź naukową lub z uwagi na ich
znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego.
Ustawa obejmuje zatem także zabytki i dobra kultury, które takiego statusu nie mają (niezabytkowe
dobra kultury), chodzi wyłącznie o dobra kultury
o charakterze materialnym. Chronione będą więc
też muzealia (niebędące zabytkami) wpisane do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz
materiały biblioteczne należące do narodowego zasobu bibliotecznego.
Ustawa zawiera również regulacje odnoszące się
do narodowych dóbr kultury polskiej należących do
zbiorów publicznych. Zdefiniowano pojęcie „zbiorów publicznych”, które zostaną objęte szczególnymi regulacjami ochronnymi. Do 75 lat wydłużono
czas, w którym może zostać wszczęte postępowanie
o ich zwrot. W wypadku pozostałych narodowych
dóbr kultury to 30 lat.
Polska będzie mogła korzystać z procedury
uproszczonej restytucji polskich narodowych dóbr
kultury, ustanowionej w prawie UE. Ustawa określa

Z posiedzeń Senatu

Senator sprawozdawca Jan Maria Jackowski.

też zasady postępowania w sprawie zwrotu z państwa UE narodowych dóbr kultury Polski, wyprowadzonych z naszego kraju z naruszeniem prawa.
W ustawie zawarto także przepisy karne odnoszące się przede wszystkim do utrudniania postępowania o zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury, np. przez zatajanie i podawanie nieprawdziwych
informacji na temat jego przechowywania.
Izba przyjęła ustawę z 7 poprawkami, popartymi
następnie przez Sejm. Jedna z nich przesądziła, że
minister kultury będzie występował także w postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe, związanych z restytucją
dóbr kultury.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej ma na celu racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych na ochronę przeciwpożarową i równomierne wsparcie wszystkich
jednostek. Senat odrzucił wniosek o odrzucenie noweli i przyjął ją bez poprawek. Zgodnie z nią całość
środków, płaconych obowiązkowo przez zakłady

ubezpieczeń na ochronę przeciwpożarową, przekazywana będzie do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który 50% przekaże Ochotniczej Straży Pożarnej, a 50% – jednostkom ochrony
pożarowej (zakładowe straże pożarne, zakładowe
służby ratownicze, gminne jednostki straży pożarnej, terenowa służba ratownicza).
Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
uchwalonej z inicjatywy Senatu, jest umożliwienie
małoletnim, za zgodą sądu, udziału w posiedzeniach jawnych, zarówno podczas postępowania
cywilnego, jak i sądowoadministracyjnego. Nowelizacja, przyjęta przez Izbę bez poprawek, stanowi
realizację postulatu zawartego w petycji (P9-23/16)
wniesionej do Senatu.
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw, przyjęta przez Senat bez poprawek (odrzucono wniosek o jej odrzucenie), przewiduje, że nabór do służby publicznej w sądownictwie będzie
odbywał się na podstawie egzaminu. Aplikacja sędziowska odbywana w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury będzie podstawową drogą dojścia
do zawodu sędziego. Absolwenci z najlepszymi
ocenami będą mieli pierwszeństwo w ubieganiu się
o stanowiska asesorskie i sędziowskie.

Senator sprawozdawca Robert Mamątow.

42. posiedzenie Senatu
(31 maja–1 czerwca 2017 r.)

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

Izba przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
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Senator sprawozdawca Arkadiusz Grabowski.

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz
niektórych innych ustaw, która przewiduje objęcie
funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym
właściwym dla pozostałych służb mundurowych.
Nowelizacja stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt
K 39/13). Wprowadza, oprócz 15 lat służby, dodatkowy warunek ukończenia 55 lat i co najmniej 5-letni staż pełnienia służby przy wykonywaniu zadań
o charakterze „policyjnym” lub służby w Służbie
Celno-Skarbowej. Funkcjonariusze Służby Celnej
lub Służby Celno-Skarbowej, którzy w dniu zwolnienia ze służby (przekształcenie albo wygaśnięcie
stosunku służbowego) mają 5-letni staż, a w tym co
najmniej 5 lat pełnienia służby przy wykonywaniu
zadań „policyjnych”, ale nie skończyli 55 lat, nabywają prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego
wieku, niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby. Nowela zawiera również przepisy dotyczące wyliczenia wysokości emerytury policyjnej i zasad jej
wzrostu.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przyjęta przez
Izbę bez poprawek, optymalizuje i zwiększa przejrzystość wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia
na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej
i standaryzację ich realizacji. Zidentyfikowane zostaną świadczenia o nieudowodnionej skuteczności
klinicznej lub nieudowodnionym bezpieczeństwie,
które generują bardzo wysokie koszty dla płatnika
publicznego. Zakres poszczególnych świadczeń
gwarantowanych zostanie dostosowany, także poprzez zmianę niektórych zasad refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyrobów medycznych.
Nowelizacja wprowadza przepisy ułatwiające
dostęp do niestandardowej terapii w razie zagrożenia zdrowia i życia. Chodzi o sytuacje, gdy u ciężko
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chorego pacjenta wyczerpano już wszystkie możliwe dostępne technologie medyczne finansowane ze
środków publicznych, a zastosowanie nowej terapii
jest uzasadnione i wynika ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej. Skorzystają na tym m.in. osoby cierpiące na rzadkie choroby, np. rdzeniowy zanik mięśni, chorobę Fabry’ego lub chorobę Niemanna-Picka.
Zgodnie z nowelizacją minister zdrowia będzie mógł
wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztów
leku, jeżeli to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta i uzasadnione wskazaniami medycznymi. Zgoda taka będzie wydawana wyłącznie dla leku
dopuszczonego do obrotu w Polsce i dostępnego na
rynku. Jeśli więc lek nie został jeszcze zarejestrowany
i pozostaje np. w fazie badań klinicznych, jego zakup
nie będzie finansowany przez NFZ.
Nowelizacja przewiduje także, że pigułki ellaOne
(tzw. pigułki „dzień po”) będą sprzedawane na receptę, podobnie jak inne hormonalne leki antykoncepcyjne. Od 2015 r. osoby powyżej 15. roku życia mogły
kupić te pigułki bez konieczności wizyty u lekarza.

Senator sprawozdawczyni Dorota Czudowska.

43. posiedzenie Senatu
(21–22 czerwca 2017 r.)
Rozwiązania proponowane w ustawie o zmianie
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
oraz niektórych innych ustaw mają wzmocnić kontrolną i pomocniczą wobec samorządu terytorialnego funkcję regionalnych izb obrachunkowych, co
pozwoli skuteczniej przeciwdziałać nadmiernemu
zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego.
Nowe przepisy umożliwiają kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego również na podstawie kryterium gospodarności i rzetelności, a wykonywania przez nie zadań administracji
rządowej zleconych ustawami lub na mocy porozumień – także z uwzględnieniem kryterium celowości. Ustawa przewiduje m.in., że premier nie będzie
już musiał zasięgać opinii sejmików wojewódzkich
przed wydaniem rozporządzenia w sprawie siedzib
izb, zasięgu terytorialnego ich działania, organizacji
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Senatorowie sprawozdawcy Piotr Florek i Arkadiusz Grabowski.

izb czy liczby członków kolegium w każdej z nich.
Nowela wprowadza też zmiany w zasadach przeprowadzania konkursu na prezesa izby. Umożliwia
jego powoływanie i odwoływanie przez premiera
na wniosek ministra właściwego ds. administracji
publicznej. W noweli ograniczono możliwość sprawowania funkcji prezesa izby do 2 następujących po
sobie kadencji, ustanowiono też 6-letnią kadencję
wszystkich członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.
Izba przyjęła ustawę bez poprawek, wcześniej
odrzuciła wniosek o jej odrzucenie.
Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw, uchwalona z inicjatywy Senatu i przyjęta przez niego bez poprawek, zmienia definicję osoby
represjonowanej, zasady przyznawania świadczenia
pieniężnego i pomocy pieniężnej oraz wydawania
legitymacji i nadawania odznaki działacza opozycji

lub osoby represjonowanej. Nowa definicja obejmuje osoby represjonowane w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r., a nie – jak dotąd
– do 4 czerwca 1989 r. Świadczenie pieniężne ma
być przyznawane w dotychczasowej wysokości,
ale nie raz na 12 miesięcy, lecz bezterminowo i bez
względu na dochód osoby uprawnionej. Jeśli chodzi
o pomoc pieniężną, to oprócz jednorazowej będzie
można też udzielić pomocy okresowej, do 6 miesięcy, w wysokości najniższej emerytury miesięcznie.
Zgodnie z ustawą działacze opozycji i osoby represjonowane będą mogli korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także
z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez
skierowania lekarza.
Nowe przepisy przewidują utworzenie Rady ds.
Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób
Represjonowanych z Powodów Politycznych przy
szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organu opiniodawczo-doradczego,
a także powołanie wojewódzkich rad kombatanckich. Zmieniono też zasady powoływania szefa
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, zrezygnowano z trybu konkursowego. Szef
będzie powoływany i odwoływany przez prezesa
Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds.
zabezpieczenia społecznego.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”, przyjęta
przez Izbę bez poprawek, przewiduje m.in. wsparcie dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Taka
rodzina będzie mogła wystąpić do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia
w pełnieniu obowiązków domowych w wymiarze
10 godzin tygodniowo. Mają też powstać ośrodki
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze
oraz
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Senator spwozdawca Antoni Szymański (z prawej).

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, mające
wspomagać rozwój dzieci, zwłaszcza od momentu
wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej.
Nowe przepisy mają też pomóc opiekunom osób
niepełnosprawnych powrócić na rynek pracy. Przewidziano m.in. preferencyjne warunki do zakładania
działalności gospodarczej przez opiekunów osób
niepełnosprawnych i zachęcanie innych bezrobotnych do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub
do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.
Ustawa ponadto ułatwi zakładanie spółdzielni
socjalnych. Maksymalną wartość środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej
zwiększono do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Rozwijana ma być też sieć mieszkań chronionych, w tym wspieranych i treningowych.

Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia
zasadniczego zostanie osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego, czyli do końca 2021 r.
Pierwsze wzrosty zaplanowano od 1 lipca 2021 r.
Następnie wynagrodzenie będzie podwyższane corocznie co najmniej o 20% tej różnicy.
Od 2022 r. minimalne wynagrodzenie lekarzy
specjalistów będzie wynosiło ok. 6,4 tys. zł, lekarzy
bez specjalizacji – ok. 5,3 tys. zł, a stażystów ok.
3,7 tys. Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem i specjalizacją mają zarabiać minimum
5,3 tys. zł, a bez niej – 3,7 tys. zł. Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją zarobi co najmniej
5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki
bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono
na 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji – na 3,2 tys. zł. Fizjoterapeuci i inni pracownicy medyczni ze średnim
wykształceniem będą zarabiać minimum 3,2 tys. zł.
Do nowych przepisów będą musiały dostosować się
wszystkie placówki medyczne – zarówno publiczne,
jak i prywatne.

Senator sprawozdawca Waldemar Kraska.

44. posiedzenie Senatu
(28–29 czerwca 2017 r.)
Cel ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przyjętej przez Senat bez
poprawek, to określenie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego
poszczególnym grupom zawodowym tych pracowników, uwzględniającego rodzaj wykonywanej pracy, a także sposób i harmonogram dochodzenia do
ustalonego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.
Zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla
danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego
wynagrodzenia w roku poprzedzającym (do końca
2019 r. zamiast przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana będzie kwota 3,9 tys. zł brutto).
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Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych przewiduje możliwość stosowania marihuany w celach
medycznych. Ziele konopi innych niż włókniste,
wyciągi, nalewki farmaceutyczne, wszystkie inne
wyciągi z konopi oraz żywica konopi innych niż
włókniste będą mogły stanowić surowiec farmaceutyczny, przeznaczony do sporządzania tzw. leków
recepturowych. Warunkiem dopuszczenia tego surowca do obrotu będzie uzyskanie pozwolenia wydanego przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.
Izba wniosła poprawkę, zgodnie z którą leki recepturowe zawierające w składzie marihuanę wydawane byłyby z przepisu lekarza tylko na podstawie
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tzw. recept Rpw, tak jak w wypadku produktów
leczniczych zawierających środki odurzające lub
substancje psychotropowe. Recept na takie leki nie
mogliby wystawiać lekarze weterynarii.
Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie
ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
uchwaloną z jego inicjatywy, zakazującą nadawania nazw propagujących komunizm lub inny ustrój
totalitarny szkołom, szpitalom, instytucjom kultury
i osiedlom, a także wznoszenia takich pomników.
Nie dotyczy to pomników, które nie są wystawione na widok publiczny lub postawiono je w innym
celu niż propagowanie ustroju totalitarnego, w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej czy naukowej. Zakazowi nie będą także
podlegać pomniki wpisane do rejestru zabytków
i znajdujące się na cmentarzach. Nazwy i pomniki
propagujące ustrój totalitarny, nadane lub wzniesione przed obowiązywaniem ustawy, mają zostać
zmienione lub usunięte w ciągu 12 miesięcy od dnia
jej wejścia w życie. Nowela wydłuża ponadto z 2 tygodni do 1 miesiąca, a w wypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy termin wydania przez IPN opinii potwierdzającej niezgodność
z ustawą nazwy nadanej budowli czy obiektowi.

nazw szkół, szpitali, instytucji kultury, osiedli oraz
pomników propagujących komunizm lub inny ustrój
totalitarny.
41. posiedzenie Senatu
(16–17 maja 2017 r.)
Izba postanowiła wnieść do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, przygotowany przez Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Nakłada on na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
obowiązek zaspokajania roszczeń o naprawienie
szkody z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów za szkody powstałe w związku z ruchem
tych pojazdów oraz od odpowiedzialności cywilnej
rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego w wypadku wyczerpania ustalonej w umowie
ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, określonej na
podstawie przepisów obowiązujących przed dniem
wejścia w życie ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, do wysokości sumy gwarancyjnej
określonej w tej ustawie. Projekt stanowi realizację
wystąpienia rzecznika praw obywatelskich do marszałka Senatu.

Senator sprawozdawca Czesław Ryszka.

Przyjęte projekty ustaw
39. posiedzenie Senatu
(20–21 kwietnia 2017 r.)
Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, przygotowanego z inicjatywy
grupy senatorów, który przewiduje objęcie ustawą

Senator sprawozdawczyni Lidia Staroń.

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, przygotowanego przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, stanowiącego
realizację postulatu zawartego w petycji (P-9-18/16),
skierowanej do Senatu. Zwiększa on wymiar czasu
nadawania programów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych tak, aby od 2022 r. co najmniej
50% kwartalnego czasu nadawania programu,
z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, miało takie
udogodnienia.
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42. posiedzenie Senatu
(31 maja–1 czerwca 2017 r.)
Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, w którym doprecyzowano przepisy
o strefach płatnego parkowania w taki sposób, aby
jednoznacznie z nich wynikało, że opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.
Projekt, stanowiący realizację postulatu zawartego
w petycji (P9-45/16), skierowanej do Senatu, przygotowała Komisja Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji.
44. posiedzenie Senatu
(28–29 czerwca 2017 r.)
Senat postanowił wnieść do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami,
przygotowanego przez Komisję Ustawodawczą jako
realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
z 8 czerwca 2016 r. (sygn. akt K 37/13). Projekt obniża osobom niepełnosprawnym opłatę za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy
o koszt udostępnienia pojazdu, gdy egzaminu nie
przeprowadza się z wykorzystaniem pojazdu wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, ale pojazdu
osoby niepełnosprawnej, przystosowanym do rodzaju schorzenia.

41. posiedzenie Senatu
(16–17 maja 2017 r.)
Izba podjęła uchwałę w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin (inicjatywa
grupy senatorów).
42. posiedzenie Senatu
(31 maja–1 czerwca 2017 r.)
Z inicjatywy grupy senatorów Izba podjęła uchwałę w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa
Brzezińskiego dla Państwa Polskiego.
44. posiedzenie Senatu
(28–29 czerwca 2017 r.)
Z inicjatywy senatora Kazimierza Wiatra Senat
podjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci Mariana
Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka.

Senator sprawozdawca Jan Filip Libicki.

Podjęte uchwały
39. posiedzenie Senatu
(20–21 kwietnia 2017 r.)
Z inicjatywy senatora Jana Żaryna Senat podjął
uchwałę w 150. rocznicę powstania Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.
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Informacje
42. posiedzenie Senatu
(31 maja–1 czerwca 2017 r.)
Informację o działalności Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w 2016 r. przedstawił jego szef
Ernest Bejda. Jak poinformował, w I kwartale 2016
r. przeprowadzono audyt, który ujawnił szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu biura. Rezultatem
były m.in. zmiany organizacyjne i legislacyjne. Szef
CBA podkreślił, że w 2016 r. biuro po raz pierwszy
od wielu lat otrzymało środki pozwalające na funkcjonowanie i dokonanie niezbędnych modernizacji.
Budżet CBA wynosił 156 mln 561 tys. zł (w 2015 r.
– 114 mln zł).
W 2016 r. CBA prowadziło 439 spraw operacyjnych, w tym wszczęto 225 postępowań, 185 spraw
zostało zakończonych. Kontrolę operacyjną zastosowano 365 razy (tylko w 3 sprawach biuro nie
otrzymało zgody na założenie podsłuchu), z tzw.
zakupu kontrolowanego skorzystano w 11 sprawach. Prowadzono 491 postępowań przygotowawczych, w tym wszczęto 281, a zakończono 178.
107 postępowań zakończyło się skierowaniem aktu
oskarżenia. Postępowania te dotyczyły administracji samorządowej i rządowej, szeroko rozumianego
sektora gospodarczego, spółek Skarbu Państwa oraz
instytucji finansowych i organów nadzoru, a także
oszustw skarbowych. Zgodnie ze swoimi uprawnieniami CBA kontrolowało też oświadczenia majątkowe (527 analiz przedkontrolnych i 105 kontroli
osób pełniących funkcje publiczne) i decyzje gospodarcze (406 analiz przedkontrolnych i 89 kontroli).
Dotyczyły one głównie zamówień publicznych i redystrybucji środków unijnych. Przeprowadzono też
kontrole we wszystkich urzędach marszałkowskich

w zakresie redystrybucji środków unijnych. Na ich
podstawie przygotowywany jest specjalny raport. Po
raz pierwszy przeprowadzono kontrole w spółkach
Skarbu Państwa, polegające na analizie umów niematerialnych. Rezultatem było 5 niejawnych raportów, przekazanych premierowi. Szef CBA omówił
również wybrane śledztwa prowadzone przez biuro.
43. posiedzenie Senatu
(21–22 czerwca 2017 r.)
Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 r. przedstawiła jej przewodnicząca Henryka Bochniarz. W swoim wystąpieniu zaprezentowała zmiany w przygotowywanym projekcie
nowelizacji ustawy o RDS. Najważniejsze z nich
dotyczą finansowania wojewódzkich rad dialogu
społecznego, prawa Rady Dialogu Społecznego do
występowania do resortu finansów o ogólną interpretację przepisów prawa podatkowego. RDS zaproponowała, aby finansowanie odbywało się poprzez
zadania własne samorządów. Przewodnicząca

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz.
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poinformowała, że w tej kwestii partnerzy społeczni
mają inne zdanie niż rząd; minister pracy chciałby
mieć kontrolę nad tym budżetem. Nie ma też jednolitego stanowiska w sprawie funkcjonowania biura RDS. „Solidarność” opowiada się za powołaniem
rzecznika dialogu społecznego zamiast dyrektora
biura rady. Rzecznik byłby niezależny od resortu
pracy. Obecnie dyrektor jest powoływany na wniosek rady, ale pozostaje w strukturach ministerstwa
pracy.
44. posiedzenie Senatu
(28–29 czerwca 2017 r.)
Z informacją o działalności Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia
2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zapoznał Izbę prezes
IPN Jarosław Szarek. W 2016 r. zmieniono ustawę
o IPN, m.in. zakres chronologiczny historii, którym
zajmuje się instytut, z lat 1939–89 rozszerzono na
okres 1917–89, zlikwidowano zbiór zastrzeżony,
a także realizowano tzw. ustawę dezubekizacyjną.
Powstały też biura: Upamiętnienia Walk i Męczeństwa oraz Poszukiwań i Identyfikacji, a Biuro Edukacji Publicznej podzielono na Biuro Badań Historycznych i Biuro Edukacji Narodowej. Zmiany te nie
pociągnęły za sobą zwiększenia budżetu IPN, ale
wszystkie zadania wykonano.
Jedną z najbardziej widocznych sfer działalności Instytutu Pamięci Narodowej są prace poszukiwawcze prowadzone na tzw. Łączce i w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, a także poza granicami
kraju. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podjęła kilka bardzo ważnych
śledztw, dotyczących m.in. więźniarek obozu
w Ravensbrück czy operacji polskiej NKWD. Instytut szczególną wagę przywiązuje do popularyzacji historii operacji NKWD w 1937 r., ponieważ wiedza o niej jest niewielka. IPN był jedną

z pierwszych instytucji, które zaczęły publikować
wydawnictwa na ten temat.
Instytut odgrywa też ogromną rolę w upamiętnianiu dziedzictwa NSZZ „Solidarność”. Realizuje
duży projekt naukowy Encyklopedia „Solidarności”. Obecnie przygotowywana jest monografia
NSZZ RI „Solidarność”. Rozpoczęto ponadto prace
nad monografiami niemieckiego aparatu bezpieczeństwa.
Instytut prowadzi też aktywną działalność w wielu strukturach międzynarodowych, m.in. w ramach
Europejskiej Platformy Pamięci i Sumienia, zajmującej się rozliczaniem spuścizny posttotalitarnej.
Przedstawiając sprawozdanie Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji z petycji
rozpatrzonych w 2016 r., przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator
Robert Mamątow poinformował, że w 2016 r. marszałek Senatu skierował do komisji praw człowieka
69 petycji, w tym 45 indywidualnych, 18 zbiorowych i 6 wielokrotnych. W porównaniu z 2015 r.
nastąpił ich ponad 5-krotny wzrost. Podwoiła się
również liczba petycji wielokrotnych i tych dołączanych do nich. W 2016 r. komisja kontynuowała
też prace nad 5 petycjami z 2015 r. Na podstawie
postulatów zawartych w 9 petycjach przygotowała
8 projektów ustaw. Postulaty zawarte w petycjach
dotyczyły m.in. sytuacji osób niepełnosprawnych,
systemu ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, Karty Nauczyciela, prawa
oświatowego czy prawa pracy, kodeksu wyborczego, ordynacji podatkowej.

Opinie o niezgodności
regulacji unijnych
z zasadą pomocniczości
40. posiedzenie Senatu
(26–27 kwietnia 2017 r.)

Prezes IPN Jarosław Szarek.
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Izba przyjęła opinię o niezgodności z zasadą
pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad
rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja
przekształcona) COM(2016)864. Senat nie negował
konieczności poszukiwania konsensusu w sprawie
ustalania wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej na poziomie wyższym niż regionalny lub narodowy, ale uznał, że proponowane rozwiązanie nie jest zgodne z zasadą pomocniczości
w zakresie traktatowego prawa państw członkowskich do swobodnego kształtowania swojego miksu
energetycznego.

Z posiedzeń Senatu
zaopatrzenia w energię. Zdaniem Senatu projektowane rozporządzenie zbyt głęboko wkracza w kompetencje państw członkowskich w zakresie polityki
bezpieczeństwa energetycznego, jednocześnie zaś
pozostawia im odpowiedzialność za zagrożenia systemu, co może prowadzić do obniżenia poziomu
bezpieczeństwa energetycznego w poszczególnych
krajach członkowskich i całej UE.
43. posiedzenie Senatu
(21–22 czerwca 2017 r.)
Senator sprawozdawczyni Alicja Zając.

W opinii Izby dyrektywa zbyt głęboko wkracza
też w kompetencje zastrzeżone dla państw członkowskich w zakresie polityki bezpieczeństwa energetycznego poprzez przekazanie kompetencji należących dotychczas do regulatorów i operatorów
systemów przesyłowych na poziom ponadnarodowy, jednocześnie zaś pozostawia im odpowiedzialność za zagrożenia systemu, co może prowadzić do
obniżenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego
w poszczególnych krajach członkowskich i całej UE.
Jak napisano w opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja
przekształcona) COM(2016)861, proponowane
rozwiązanie nie jest zgodne z zasadą pomocniczości w zakresie traktatowego prawa państw członkowskich do swobodnego kształtowania swojego
miksu energetycznego, neutralności technologicznej i stanowienia suwerennej krajowej polityki
energetycznej, w szczególności wymogu przeprowadzania europejskiej oceny wystarczalności
mocy; wprowadzenia wymagań technicznych co
do poziomu emisyjności (nie więcej niż 550 g CO2/
kWh) dla jednostek wytwórczych, które mogłyby
zostać objęte rynkiem mocy; obowiązku udziału wymiany transgranicznej w krajowych rynkach
mocy; utworzenia i zakresu kompetencji Regionalnych Centrów Operacyjnych.
Izba zwróciła też uwagę, że traktat o funkcjonowaniu UE nie zezwala na naruszanie prawa kraju
członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego

W opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE
COM(2017)253 za niezgodne z zasadą pomocniczości uznano m.in. zapisy dyrektywy zakazujące
przeniesienia co najmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego na drugiego rodzica. W praktyce takie zapisy mogą spowodować, że w razie niewykorzystania przez mężczyznę przypadającej na niego części
urlopu o tę część może być skrócony wymiar urlopu,
który mogłaby wykorzystać matka. Zdaniem Senatu
Komisja Europejska nie wywiązała się z obowiązku
wykazania, że cele dyrektywy, a więc m.in. dążenie do równego traktowania i równych szans kobiet
i mężczyzn na rynku pracy, zostaną w lepszy sposób osiągnięte na poziomie Unii Europejskiej, więc
konieczna jest ingerencja w systemy prawne państw
członkowskich.

Senator sprawozdawca Ryszard Majer.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń Senatu
dostępne są na stronie internetowej Senatu:
www.senat.gov.pl
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Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 27 czerwca 2017 r. zapoznała się z informacją
na temat rocznego sprawozdania z działalności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2016 r.,
którą przedstawił członek ETO Janusz Wojciechowski. Dokument zawiera opis działań podejmowanych przez ETO, zarządzania wewnętrznego i zasobów wykorzystanych w tym okresie na potrzeby
pełnienia powierzonej funkcji. W 2016 r. Trybunał
kontrolował instytucje i inne organy unijne, a także wszelkie środki unijne, jakie otrzymały państwa
członkowskie, państwa spoza UE, organizacje międzynarodowe i inne strony. Opracował sprawozdania roczne dotyczące budżetu UE i Europejskich
Funduszy Rozwoju, a także wszystkich agencji unijnych i wielu innych organów w całej UE.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wspólnie z Komisją Środowiska 26 kwietnia
2017 r. zapoznała się z informacją PGE Polskiej
Grupy Energetycznej SA na temat bieżącej sytuacji
sektora elektroenergetycznego. Mowa była o pozycji i miejscu PGE PGK w krajowym systemie
elektroenergetycznym (1/3 mocy zainstalowanej
w systemie krajowym). Grupa PGE ma 4 elektrownie konwencjonalne, 1 fotowoltaiczną, 29 wodnych
przepływowych, 4 wodne pompowo-szczytowe,
8 elektrociepłowni, 14 farm wiatrowych, a także
2 kopalnie węgla brunatnego. Jej działalność stymuluje rozwój lokalnego biznesu, zapewnia zatrudnienie, zasila budżet ok. 400 mln zł podatków. Mówiono także o czynnikach zewnętrznych wpływających
na przyszły kształt polskiej energetyki, o wpływie
polityki zewnętrznej, w szczególności polityki klimatycznej Unii Europejskiej, na bezpieczeństwo
energetyczne, tendencje technologiczne i rynkowe
sektora energetycznego. Jak wskazywano, regulacje
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unijne nie biorą pod uwagę narodowych zasobów
surowcowych i powodują poważne skutki społeczno-gospodarcze, wymuszając znaczne wydatki inwestycyjne. Aby sprostać tym wymaganiom, energetyka krajowa tworzy tzw. rynek mocy, a zagadnienia
z nim związane zostaną uregulowane ustawowo.
Podczas kolejnego posiedzenia wspólnie z Komisją Środowiska, 20 czerwca 2017 r., zapoznano się
z informacją Ministerstwa Energii na temat funkcjonowania ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak
podkreślił wiceminister energii Andrzej Piotrowski,
sektor OZE rozwija się zgodnie z założeniami krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, a osiągnięcie w 2020 r. celu minimalnego – co najmniej 15% udziału energii z odnawialnych
źródeł w zużyciu energii finalnej brutto – wynikającego z dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania
stosowania energii nie jest zagrożone. Ministerstwo
Energii przygotowuje obecnie projekt zmian w ustawie o OZE, wynikających z konieczności dostosowania jej przepisów do uwarunkowań rynkowych i gospodarczych, w tym wpisujących się w strategię planu
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
W swoich pracach Komisja Infrastruktury wiele
uwagi poświęciła Poczcie Polskiej SA. 19 kwietnia
2017 r. senatorowie zapoznali się z informacją dotyczącą sytuacji w tej spółce, a także ze „Strategią
Grupy Poczty Polskiej 2017–21”. Ponownie sytuacją
w spółce z uwzględnieniem spraw płacowo-pracowniczych komisja zajęła się 30 maja 2017 r. Mówiono
m.in. o sytuacji finansowej spółki i o porozumieniu między pracodawcą i związkami zawodowymi
w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Poczty Polskiej SA.
Komisja tradycyjnie interesowała się sprawami
związanymi z szeroko rozumianym transportem
kolejowym, jego infrastrukturą i dziedzictwem. 25
kwietnia 2017 r. tematem posiedzenia było finansowanie zabytków dziedzictwa kolejowego przez
spółki sektora kolejowego. Mówiono m.in. o funkcjonowaniu kolei o charakterze turystycznym, historycznym i muzealnym, a także o propozycjach ułatwień prawnych w tym zakresie.

Z prac komisji

15 maja i 27 czerwca 2017 r. komisja zajęła się
realizacją przez PKP PLK SA projektów infrastruktury
kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych.
Mówiono m.in. o inwestycjach w infrastrukturę kolejową na terenie województw wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Senatorowie zapoznali się także z informacją na temat budowy linii
kolejowej Podłęże – Piekiełko (27 czerwca 2017 r.).
Dyskusję na ten temat zdominowały zagadnienia
związane z finansowaniem tej inwestycji.
Komisja Infrastruktury omawiała także zagadnienia związane z szeroko rozumianym sektorem lotnictwa. 27 czerwca 2017 r. zapoznano się z informacją na temat planowanej budowy Centralnego Portu
Komunikacyjnego, a także sytuacji Przedsiębiorstwa
Państwowego „Porty Lotnicze” z uwzględnieniem
spraw płacowo-pracowniczych. Jak podkreślił pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild, budowa CPK jest konieczna
ze względu na wyczerpującą się przepustowość
warszawskiego Lotniska Chopina. Nowe lotnisko
ma być usytuowane między Warszawą a Łodzią
w odległości nie większej niż 50 km od centrum
obu aglomeracji, w pobliżu infrastruktury kolejowej. Przewidywany termin realizacji tej inwestycji to
10 lat, a szacowany koszt budowy – blisko 30 mld zł.
Sytuację Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” omówił jego naczelny dyrektor Mariusz Szpikowski. Przedstawiciele związków zawodowych
tam działających mówili natomiast o problemach
z prowadzeniem dialogu społecznego i rozwiązaniem sporu między pracodawcą a pracownikami.
Omówiono także kwestie dotyczące systemu płacowego, struktury i wartościowania stanowisk pracy
w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.
Rozwiązania włączające odbiorców niewidomych
do odkrywania i poznawania bogactwa kultury to

temat posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu 25 kwietnia 2017 r. Jak podkreślali przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, resort, dostrzegając potrzebę zwiększenia
udziału niepełnosprawnych w życiu kulturalnym
i przedsięwzięciach artystycznych, podejmuje działania na rzecz dostępu tych osób do budynków,
w tym obiektów zabytkowych, w których prowadzona jest działalność kulturalna, dostępu do treści
kulturowych, a także dostępu do zasobów instytucji kultury, takich jak muzea, biblioteki, galerie, czy
do materiałów audiowizualnych (TV, film) i druków
(książki, czasopisma).

Sytuacja materialno-bytowa żołnierzy i pracowników cywilnych wojska była tematem posiedzenia
Komisji Obrony Narodowej 19 kwietnia 2017 r. Jak
stwierdził wiceminister obrony narodowej Bartłomiej Grabski, w ostatnim czasie ich wynagrodzenia
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znacząco wzrosły. Zapewnił, że kierownictwo MON
czyni ogromne wysiłki, by poprawić sytuację materialno-bytową żołnierzy i pracowników cywilnych,
dlatego planowane są dalsze podwyżki.
O stanie i perspektywach rozwoju systemu samolotów wielozadaniowych F-16 rozmawiano
25 kwietnia 2017 r. Jak poinformował wiceminister
obrony narodowej Bartosz Kownacki, siły powietrzne dysponują obecnie 48 samolotami wielozadaniowymi F-16 w wersjach C (jednomiejscowe) i D
(dwumiejscowe) Block 52+. Starsze odrzutowce bojowe – szturmowce Su-22 i myśliwce MiG-29 – to
obecnie „konstrukcje schodzące”. Dlatego należy
myśleć o innych racjonalnych rozwiązaniach odpowiednio rozłożonych w czasie. W porównaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych stan lotnictwa wojskowego jest zadowalający, a spojrzenie na jego rozwój
musi być przemyślane i racjonalne, począwszy od
systemu szkolenia, skończywszy na zakupie nowych
samolotów. Według wiceministra obrony narodowej
najlepszym rozwiązaniem byłoby kontynuowanie
programu dotyczącego F-16.
Podczas posiedzenia zamkniętego 30 maja 2017 r.
Komisja Obrony Narodowej zapoznała się z informacją ministra obrony narodowej na temat doświadczeń płynących z dotychczasowego funkcjonowania nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami
Zbrojnymi RP oraz przewidywanych kierunków
zmian.
20 czerwca 2017 r. komisja zajęła się stanem
prac nad tworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej
(WOT). Informacja uwzględniała perspektywę 3-letnią i dotyczyła 3 brygad w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Omówiono też
strukturę wykształcenia wszystkich żołnierzy tej formacji z podziałem na żołnierzy zawodowych (604)
i żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (835).
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Nakłady finansowe na WOT wyniosą odpowiednio
825 741 tys. zł w 2017 r., a 830 338 tys. zł – w 2018 r.
Kolejne etapy szkolenia żołnierzy WOT w ciągu
3 lat obejmą łącznie 124 dni szkolenia teoretycznego i 14 dni poligonowych. WOT będą formacją
lekkiej piechoty, wyposażonej w broń wytwarzaną
przez polski przemysł zbrojeniowy.
Kolejnym tematem podjętym przez komisję
27 czerwca 2017 r. były budowa i funkcjonowanie
Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, a także jej zaangażowanie w proces konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dyskutowano m.in. o kwestiach
związanych z bieżącymi wyzwaniami, osiągnięciami i perspektywami dalszego rozwoju grupy jako
wiodącego koncernu zbrojeniowego w Europie
Środkowej. Jak stwierdził wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki, spółka budowana jest
na 3 filarach produkcji: na potrzeby polskiej armii
i innych sektorów siłowych, na eksport i na rynek
cywilny. Wieloaspektowo bieżącą sytuację PGZ
omówił prezes zarządu Błażej Wojnicz.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracowała nad 16 petycjami. Przygotowała
2 projekty ustaw – ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (petycja P9–06/17)
oraz ustawy o zmianie ustawy o Policji (petycja
P9–04/17). Pierwszy projekt przyznaje dzieciom
matek pozbawionych wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń, urodzonym w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia, lub
których matka w okresie ciąży przebywała w takich miejscach, uprawnienia do odszkodowania
lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. Drugi
natomiast umożliwi rehabilitację prawną i przywrócenie do służby na równorzędne stanowisko
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policjanta wydalonego z niej na podstawie kary
dyscyplinarnej, wobec którego postępowanie karne
zakończyło się prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa albo
przestępstwa skarbowego lub braku ustawowych
znamion czynu zabronionego.
20 czerwca 2017 r. komisja przyjęła sprawozdanie z petycji rozpatrzonych w 2016 r. W tym okresie
marszałek Senatu skierował do komisji 69 petycji,
w tym 45 indywidualnych, 18 zbiorowych i 6 wielokrotnych. Senatorowie kontynuowali także prace
nad 5 petycjami skierowanymi w 2015 r.
W ramach współpracy z prezesem Najwyższej
Izby Kontroli komisja praw człowieka 25 kwietnia
2017 r. kontynuowała rozpatrywanie wskazanych
przez niego wniosków de lege ferenda, zawartych
w wynikach kontroli NIK „Funkcjonowanie biegłych
w wymiarze sprawiedliwości”, dotyczących m.in.
ustalania ich wynagrodzeń. Postanowiono ponownie wystąpić do ministra sprawiedliwości o dodatkowe informacje, które pozwolą na opracowanie
projektu inicjatywy ustawodawczej, realizującej
wnioski prezesa NIK.
W ramach współpracy z rzecznikiem praw obywatelskich kontynuowano rozpatrywanie, wskazanego przez niego problemu związanego z nowymi zasadami wydawania kart parkingowych
kombatantom (25 kwietnia, 27 czerwca 2017 r.).
Zdecydowano się podjąć prace nad projektem inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej zasad wydawania kart parkingowych. Senatorowie uznali także, że w tej sprawie niezbędna jest opinia ministra
infrastruktury.

27 kwietnia 2017 r. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich pozytywnie zaopiniowała
projekt zarządzenia marszałka Senatu w sprawie
nadania statutu Kancelarii Senatu. Jak podkreślił szef
kancelarii minister Jakub Kowalski, najważniejsze
zmiany dotyczą utworzenia stanowiska dyrektora
generalnego, który w jego zastępstwie kieruje Kancelarią Senatu. Nie zostanie utworzone biuro dyrektora generalnego, nie zmienią się także statutowe
jednostki organizacyjne kancelarii.
15 maja 2017 r. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zapoznała się z informacją
o działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. i strategii jego
działania w perspektywie 2020 r., przedstawioną
przez prezesa Roberta Kwiatkowskiego. Przewodniczący komisji senator Jarosław Duda zwrócił się
do prezesa PFRON o przekazanie informacji o zaległych zobowiązaniach finansowych niektórych podmiotów wobec funduszu.
23 maja 2017 r. komisja zapoznała się z pracami
legislacyjnymi dotyczącymi ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Jak poinformował pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof
Michałkiewicz, pod koniec 2017 r. planowana
jest jej nowelizacja o charakterze porządkującym.
Prace nad nową ustawą wstrzymano do wypracowania przez Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności
oraz Niezdolności do Pracy koncepcji nowego
systemu.
Senatorowie z komisji rodziny spotkali się 7 czerwca 2017 r. z delegacją Komisji Polityki Społecznej
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Zgromadzenia Narodowego Węgier z jej przewodniczącą Gabriellą Selmeczi na czele. Najważniejsze poruszane zagadnienia dotyczyły polityki
prorodzinnej w dobie kryzysu demograficznego,
a także coraz większego znaczenia polityki senioralnej. Parlamentarzyści węgierscy interesowali się
polityką prorodzinną polskiego rządu prowadzoną po 2015 r., a szczególnie realizacją programu
Rodzina 500+ i wdrażaniem innych programów
wspierających młode rodziny, a także sytuacją na
rynku pracy, społecznymi i ekonomicznymi skutkami zmian w systemie emerytalnym w Polsce po
obniżeniu wieku emerytalnego. Parlamentarzyści
węgierscy przedstawili niektóre aspekty węgierskiej polityki rodzinnej i polityki senioralnej w kontekście zmian demograficznych, a także społeczne skutki ożywienia gospodarczego na Węgrzech
w ostatnich latach.
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19 kwietnia 2017 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z prognozą sytuacji na podstawowych rynkach rolnych. Jak wynika z danych
statystycznych, w ostatnich latach sytuacja w poszczególnych sektorach produkcji rolnej była bardzo
trudna. Miały na to wpływ różnorodne czynniki,
odmienne dla poszczególnych rynków. W ciągu
ostatnich 3 kwartałów można było jednak zaobserwować ożywienie popytu i wzrost cen. Przedstawiciele związków rolniczych zwrócili uwagę na trudną
sytuację na rynkach mleka i zbóż, głównie rzepaku.
Część dyskusji poświęcono także problemom dotyczącym ubezpieczenia upraw rolnych.
Kolejny temat podjęty przez komisję rolnictwa dotyczył wsparcia dla rolnictwa ekologicznego, udzielanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014–20 (25 kwietnia 2017 r.). Obejmuje
ono 12 pakietów poszczególnych rodzajów upraw:
rolniczych, warzywnych, zielarskich, sadowniczych,
paszowych na gruntach ornych i trwałych użytków
zielonych w okresie konwersji i po okresie konwersji. Na ten cel przeznaczono ok. 700 mln euro (ok.
2,97 mld zł), a dość duży udział w tym budżecie
stanowią zobowiązania z PROW 2007–13. Senatorowie zapoznali się także ze stanem prac nad zmianą
rozporządzenia ministra rolnictwa z 11 maja 2016 r.
w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń
przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego
i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące
są obowiązane zastosować w razie wystąpienia tych
nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli
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w rolnictwie ekologicznym. Zmiana zakłada harmonizację działań jednostek certyfikujących, aby za to
samo naruszenie wszystkie one przyznawały takie
same kary.
W omawianym okresie komisja rolnictwa zapoznała się także z informacją na temat stanu realizacji wypłat dopłat bezpośrednich, rolno-środowiskowych i ekologicznych (30 maja 2017 r.).
W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 maja zarejestrowano 1,294 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie, rolno-środowiskowe i ekologiczne za 2017 r., co stanowi 95,79%
wszystkich wniosków złożonych w 2016 r. Jak zapewnił wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski,
nie ma zagrożenia wypłaty dopłat bezpośrednich
za 2016 r.
27 czerwca 2017 r. komisja rolnictwa zapoznała
z 3 informacjami ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Pierwsza odnosiła się do obowiązujących przepisów
dotyczących kar pieniężnych za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem lub
wskutek wadliwej umowy. Kolejne dotyczyły strat
poniesionych przez producentów rolnych na skutek
przymrozków w kwietniu 2017 r. oraz realizacji pakietowych ubezpieczeń upraw rolnych i propozycji
ewentualnych zmian w tym zakresie. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz firm
ubezpieczeniowych i obecni na posiedzeniu rolnicy
byli zgodni co do potrzeby prowadzenia dalszych
rozmów na temat zmian w ubezpieczeniach upraw
rolnych.
25 kwietnia 2017 r. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła wnieść o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
w sprawie realizacji wniosków de lege ferenda,
zawartych w wynikach kontroli NIK „Świadczenia
usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym”. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o języku migowym i innych środkach komunikowania się nakłada na organ administracji publicznej, jednostkę systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej

i straż gminną obowiązek udostępniania tym osobom środków umożliwiających komunikację audiowizualną.
W wypadku wniosków de lege ferenda, zawartych w wynikach kontroli „Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki
samorządu terytorialnego” zdecydowano o niepodejmowaniu inicjatywy ustawodawczej w sprawie ich realizacji.
W omawianym okresie Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się
z informacją o wynikach rozpatrzenia przez Prezydium Senatu ofert realizacji zadań publicznych
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
w 2017 r. (25 kwietnia 2017 r.).
15 maja 2017 r. komisja wysłuchała informacji na
temat obrad Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy
Marszałku Senatu RP IX kadencji. Senator Janina
Sagatowska przedstawiła senatorom najważniejsze
problemy, zawarte w stanowisku, przyjętym przez
Radę 2 maja, m.in. postulat uaktualnienia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za
granicą w latach 2015–2020”; zwiększenia wymiaru
pomocy dla Polaków na Wschodzie; przyspieszenia
procedur zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią. Podczas tego posiedzenia i 30 maja 2017 r.
komisja zapoznała się także ze sprawozdaniami senatorów z ich wizyt w środowiskach polonijnych za
granicą.

Na temat realizacji zadań publicznych w zakresie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. komisja spraw emigracji debatowała
27 czerwca 2017 r. Szef Kancelarii Senatu minister
Jakub Kowalski zapowiedział szybsze podpisywanie
umów z organizacjami polonijnymi w 2018 r., m.in.
dzięki systemowi przyjmowania wniosków w formie
elektronicznej. Poinformował także, że marszałek
Senatu zobowiązał go do przedstawienia ministrowi
finansów propozycji zarezerwowania w budżecie
większej kwoty na rzecz opieki na Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą.
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W II kwartale 2017 r. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła 12 dokumentów unijnych przekazanych przez marszałka Senatu.
W tych sprawach 3 opinie przekazano instytucjom
unijnym w ramach dialogu politycznego.
25 kwietnia 2017 r. komisja spraw zagranicznych wspólnie z Komisją Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności przyjęła 2 projekty opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości: projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii COM(2016)861
oraz projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej COM(2016)864.
20 czerwca 2017 r. zaś wspólnie z komisją rodziny
przygotowała projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/
UE COM(2017)253.
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W omawianym okresie Komisja Ustawodawcza
rozpatrywała 5 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W wypadku wyroku z 11 października 2016 r.
(sygn. akt K 24/15) w sprawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, a także wyroku z 25 października 2016 r. (sygn.
akt SK 71/13), dotyczącego ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przygotowała stosowne projekty ustaw. Pierwszy z nich przewiduje, że prawo jazdy nie byłoby zatrzymywane, jeśli kierowca w razie
popełnienia wykroczenia, polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h
na obszarze zabudowanym lub przewożenia zbyt
dużej liczby pasażerów, działał w stanie wyższej konieczności. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece ma na celu utrzymanie
zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej.
Komisja Zdrowia 19 kwietnia 2017 r. wysłuchała
informacji ministra zdrowia na temat funkcjonowania kardiologii dziecięcej w Polsce. Eksperci zwracali uwagę, że wydłuża się kolejka dzieci z wadami
wrodzonymi serca oczekujących na planowe operacje, które powinny być przeprowadzane w odpowiednim terminie i wieku dziecka. Wykonywane
są natomiast wszystkie najpilniejsze operacje u noworodków. Zdaniem specjalistów, by rozwiązać ten
problem, wystarczy lepiej wykorzystać już działające ośrodki i zwiększyć liczbę zabiegów w ośrodkach
kardiochirurgii dziecięcej, gdzie wykonuje się ich
mniej niż 250 rocznie. Jak zwracano uwagę, kolejnym zagrożeniem dla kardiochirurgii dziecięcej jest
starzenie się kadry i małe zainteresowanie tą specjalizacją młodych lekarzy ze względu na jej wysoki
stopień trudności, odpowiedzialność i małą opłacalność finansową. Wiceminister zdrowia Marek

Aktywność międzynarodowa
Tombarkiewicz przyznał, że należy podjąć działania
mające na celu uzdrowienie sytuacji w kardiochirurgii dziecięcej. Jak stwierdził, rozważone zostanie
wprowadzenie odrębnego finansowania tej specjalności.
Komisja podjęła także temat stanu chirurgii w Polsce (30 maja 2017 r.). Mówiono m.in. o modelu
szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym
w chirurgii oraz o nowym kierunku rozwoju chirurgii w Polsce, wykorzystującym procedury i techniki
minimalnie inwazyjne. Dyskutowano na temat norm
zatrudnienia i standardów wyposażenia, przyczyn
braków kadrowych w chirurgii. Mówiono też o ekonomii chirurgii w skali państwa.

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

AKTYWNOŚĆ
MIĘDZYNARODOWA
Goście w Senacie
6 kwietnia 2017 r. marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z senatorami z Międzyparlamentarnej Grupy Przyjaźni Francja – Polska Senatu
Republiki Francuskiej. Francuscy senatorowie na

czele z przewodniczącym grupy Jeanem-Pierrem
Leleux’em przebywali w Warszawie na zaproszenie
senatora Aleksandra Pocieja, przewodniczącego senackiej Grupy Polsko-Francuskiej.
Podczas spotkania rozmawiano o relacjach między parlamentami obu krajów. Marszałek Stanisław
Karczewski wyraził zadowolenie, że na poziomie
parlamentarnym stosunki polsko-francuskie rozwijają się bardzo dobrze. Przypomniał, że niedawno
spotkał się 2-krotnie z przewodniczącym Senatu
Francji Gérardem Larcherem w formacie Trójkąta
Weimarskiego. Jak zaznaczył marszałek, Polska jest
zainteresowana wzmocnieniem współpracy polsko-niemiecko-francuskiej.
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Senator Jean-Pierre Leleux podkreślił, że francuskich senatorów z grupy bilateralnej łączy pozytywne nastawienie do Polski i chęć rozwijania dwustronnych stosunków parlamentarnych.
18 kwietnia 2017 r. w Sejmie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o partnerstwie strategicznym między marszałkami Sejmu i Senatu –
Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim
a przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego
Węgier László Kövérem. Porozumienie przewiduje
ścisłą współpracę między parlamentami obu krajów, regularne spotkania dwustronne na różnych
szczeblach parlamentarnych, uzgadnianie stanowisk
i wspólne występowanie na forum Unii Europejskiej
i Rady Europy, a także współpracę kancelarii obu
parlamentów. Obie strony będą się m.in. informować o uchwalonych ustawach i prowadzić dialog na
tematy stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania.
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„To kolejny krok na drodze do zacieśnienia współpracy między Polską i Węgrami” – powiedział marszałek Stanisław Karczewski, otwierając uroczystość. „Zacieśnienie współpracy służy temu, aby
Polska, aby Węgry wzmacniały się, aby wzmacniał
się region Europy Środkowej, aby wzmacniała się
Unia Europejska. Chcemy, żeby Unia wzmacniała
się przez silne, suwerenne, solidarne państwa. Taki
jest cel naszej deklaracji i naszych dalszych planów
współpracy” – podkreślił marszałek.
Przewodniczący László Kövér stwierdził, że „stosunki dwustronne między parlamentami Polski i Węgier nie stają się strategiczne od tego, iż podpisujemy
ten dokument. To porozumienie jedynie utwierdza
stan rzeczy od dawna istniejący. Wyraża naszą silną
wolę, że tę współpracę, którą od lat prowadzimy,
chcemy z silną wolą kontynuować, niezależnie od
wyników jakichkolwiek wyborów”.
Podczas uroczystości marszałek Sejmu Marek
Kuchciński wręczył przewodniczącemu László
Kövérowi Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nadawany przez prezydenta
cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, za wybitny wkład we współpracę
międzynarodową i łączącą Polskę z innymi państwami.
Marszałek Stanisław Karczewski 19 kwietnia
2017 r. spotkał się w Senacie z delegacją Tajlandzko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni na
czele z jej przewodniczącą Khunying Songsudą
Yodmani. W spotkaniu uczestniczył senator Waldemar Kraska, przewodniczący Senackiej Grupy Polsko-Tajlandzkiej.
Rozmawiano m.in. o pogłębianiu relacji dwustronnych, współpracy gospodarczej, a także działaniach
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mających na celu przywrócenie demokracji w Królestwie Tajlandii. Podkreślano, że ważnym elementem zacieśniania relacji między obu krajami, a także
impulsem do rozwoju turystyki będzie przywrócenie bezpośredniego połączenia lotniczego Polski
z Bangkokiem. Jego uruchomienie planowane jest
jeszcze zimą 2017 r.
Marszałek Stanisław Karczewski przypomniał, że
w 2017 r. mija 45 lat od wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Tajlandią, przypada
także 120. rocznica wizyty w Polsce króla Tajlandii
Ramy V. To dobry moment na rozmowę o wzajemnych stosunkach i pogłębieniu współpracy w zakresie turystyki, wymiany handlowej, a także naukowej.
Jak podkreślił, Polska dużo inwestuje obecnie w rozwój innowacyjnych technologii i edukację, chętnie
podzieli się swoimi doświadczeniami w tym zakresie z Tajlandią.
Przewodnicząca Khunying Songsuda Yodmani
poinformowała o realizacji tzw. mapy drogowej,
procesu zmierzającego do przywrócenia demokracji
w Tajlandii, którego ważnym elementem będą wybory parlamentarne, zaplanowane na jesień 2018 r.
Wicemarszałek Michał Seweryński 26 kwietnia
2017 r. spotkał się w Senacie z delegacją irańską, na
czele której stał wiceminister spraw zagranicznych
ds. europejskich i amerykańskich Iranu Madżid
Tacht Rawanczi.
W opinii wicemarszałka Senatu w ostatnich latach
dynamicznie rosną obroty handlowe między Polską
a Iranem. Podkreślił, że warto uwzględnić przy tym
konieczność dywersyfikacji dostawców energii, którą zakłada polski rząd. Wspomniał o możliwościach
wymiany studentów.
Irański wiceminister spraw zagranicznych wyraził
zainteresowanie współpracą w dziedzinie w biotechnologii i nanotechnologii, a także sektora bankowego. Wicemarszałek Michał Seweryński poinformował, że bardzo ważnym kierunkiem polityki
obecnego rządu jest repolonizacja sektora bankowego.

Marszałek Stanisław Karczewski 27 kwietnia
2017 r. przyjął wiceprezydenta Indii Mohammada
Hamida Ansariego wraz z delegacją.
Podczas spotkania wiceprezydent Indii mówił
o specyfice izby wyższej (Rajya Sabha) indyjskiego parlamentu, której przewodniczy. Zaznaczył,
że z uwagi na to, iż Indie są krajem federalnym, są
w niej reprezentowane wszystkie stany. Dodał, że
decyzje w indyjskim parlamencie podejmowane są
po długich dyskusjach, a dyskutuje się o wszystkim.
Marszałek Senatu podkreślił, że polskie uczelnie
cieszą się coraz większą renomą i studiuje na nich
coraz więcej cudzoziemców. Zaznaczył, że ponad
2 tys. studentów pochodzi z Indii. Zachęcał młodych ludzi z tego kraju, by przyjeżdżali do Polski na
studia. Jak mówił, w obopólnym interesie leży stworzenie przyjaznego środowiska wymiany w dziedzinie kultury i szkolnictwa, zwłaszcza studentów
uczących się języka polskiego i wybierających Polskę jako miejsce studiów. To, zdaniem marszałka,
w przyszłości może się przyczynić do dalszej intensyfikacji współpracy w wielu innych dziedzinach.

Emir Kataru Tamim Bin Hamad Al-Thani wraz
z delegacją 5 maja 2017 r. złożył wizytę w Senacie.
Gości przyjął marszałek Stanisław Karczewski. Emir
Kataru przebywał w Polsce na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy.
Przed wizytą w Senacie zostały podpisane dokumenty dotyczące powołania wspólnego komitetu ds. współpracy w dziedzinie kultury, zniesienia
obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów
dyplomatycznych i specjalnych, a także porozumienie o współpracy w dziedzinie nauk medycznych
i ochrony zdrowia.
Podczas spotkania w Senacie rozmawiano o dalszym umacnianiu relacji polsko-katarskich, szczególnie w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo
i obronność, ale także o współpracy kulturalnej
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i oświatowej. Emir Kataru zachęcał do dalszego
rozwijania relacji gospodarczych. Zapowiedział, że
w Katarze zorganizuje Tydzień Polski i Dni Polskie,
aby promować polską kulturę. Poinformował o ufundowaniu 4 stypendiów dla studentów z Polski, którzy zechcą się uczyć języka arabskiego na katarskim
uniwersytecie.

Marszałek Stanisław Karczewski 8 maja 2017 r.
spotkał się w Senacie z minister ds. diaspory Armenii Hranush Hakobyan. Minister oświadczyła,
że na tle 119 krajów świata, w których żyje ormiańska diaspora, warunki, jakie w Polsce od zawsze mają Ormianie, nieodmiennie należą do najlepszych. Poza Armenią żyje dziś 7 mln Ormian.
Obecnie diaspora wspiera ojczyznę inwestycjami
wartymi ok. 500 mln dolarów rocznie. Utworzone 9 lat temu ministerstwo ds. diaspory koordynuje
działalność 1004 szkół ormiańskich na całym świecie, organizuje szkolenia dla działaczy i nauczycieli oraz drukuje podręczniki. Niedawno Armenia
przyjęła 22 tys. Ormian z Syrii.
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Wicemarszałek Maria Koc 11 maja 2017 r. spotkała się w Senacie z rumuńskim księciem Radu (małżonek księżnej Małgorzaty, najstarszej córki króla
Rumunii Michała I). Książę Radu zwrócił uwagę,
że Polska i Rumunia zawsze okazywały sobie solidarność. Jego zdaniem można podać mało przykładów takiej solidarności. Wręcz przeciwnie, jesteśmy
świadkami egoizmu politycznego i braku odpowiedzialności.
Wicemarszałek Senatu przypomniała nieocenioną
pomoc Rumunii, kiedy po wybuchu II wojny światowej otworzyła ona wspólną granicę dla dziesiątek tysięcy Polaków, którzy w ten sposób mogli się
uratować przed niemieckim najeźdźcą. Dzięki temu
wielu żołnierzy mogło przedostać się na Zachód,
aby tam walczyć z Niemcami. Przypomniała także
wspólnotę losów w czasach komunizmu, a także
czas odzyskania wolności i budowy demokracji.

Prezydent Republiki Łotewskiej Raimonds
Vējonis 15 maja 2017 r. złożył wizytę w Senacie.
Gościa przyjął marszałek Stanisław Karczewski.
Podczas spotkania rozmawiano o aktualnej sytuacji
w regionie, współczesnych zagrożeniach i możliwościach rozwoju wszechstronnej współpracy, zwłaszcza w dziedzinie wojskowości. Rozmówcy zgodzili
się, że Łotwa nie jest już krajem izolowanym, do
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czego przyczynia się m.in. współpraca infrastrukturalna z Polską. Uznali, że istnieje wielki potencjał do
rozwoju nie tylko współpracy politycznej, gospodarczej, naukowej, kulturalnej, turystycznej, ale także
kontaktów międzyludzkich.
„Nasze stosunki są oparte na przyjaźni, zaufaniu
i wspólnym interesie. Jednakowo patrzymy na sprawy bezpieczeństwa w regionie” – powiedział marszałek Senatu.
Zdaniem prezydenta Raimondsa Vējonisa stosunki łotewsko-polskie są od dawna bardzo dobre i oba
kraje prowadzą doskonały dialog polityczny. Polska
jest bardzo dobrym partnerem Łotwy w Europie
i dobrym partnerem w NATO.
Marszałek Stanisław Karczewski 17 maja 2017 r.
przyjął przewodniczącego Izby Narodów Bośni
i Hercegowiny Barišę Čolaka, który przyjechał
do Warszawy na Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej.
Podczas spotkania rozmawiano o relacjach polsko-bośniackich i wzmocnieniu ich wymiaru parlamentarnego.

Marszałek Senatu wyraził zadowolenie z intensyfikacji stosunków między obu krajami. Jak zaznaczył, nadal istnieje duży potencjał ich rozwoju. Nawiązując do spotkania szefów parlamentów Europy
Środkowej i Wschodniej, podkreślił, że ma ono służyć wymianie opinii i doświadczeń.
Przewodniczący Bariša Čolak podziękował za
wspieranie przez Polskę unijnych aspiracji Bośni
i Hercegowiny. Stwierdził, że w relacjach polsko-bośniackich nie ma żadnych kwestii spornych. Zwrócił
uwagę na możliwości pogłębiania wymiany gospodarczej. Jak dodał, bardzo dobrze rozwija się turystyka.

Marszałek Stanisław Karczewski przyjął 17 maja
2017 r. przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Andrija Parubija, który przybył do Warszawy na
Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Politycy zgodzili się,
że dyplomacja parlamentarna umożliwia pogłębianie stosunków dwustronnych. Byli też zgodni co do
konieczności powołania międzyrządowej komisji,
która zajęłaby się spornymi kwestiami dotyczącymi
miejsc pochówku i pamięci narodowej w obu krajach.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy poruszył kwestię demontażu pomnika UPA w Hruszowicach, która wywołała negatywne reakcje w jego
kraju. „Powinniśmy unikać wojny na pomniki i mogiły. Budujemy wielką przyszłość. Takie działania
nie powinny niweczyć efektów naszej współpracy”
– stwierdził.
W opinii marszałka Senatu głównym problemem
ukraińskich miejsc pamięci w Polsce pozostaje nielegalny charakter wielu z nich. „Przyszedł czas, aby
sprawy historyczne nie były pozostawione wyłącznie historykom. Trzeba powołać komisję międzyrządową, która zajmie się inwentaryzacją pomników,
miejsc pamięci narodowej oraz miejsc pochowku
zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Będę o tym rozmawiać z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej” –
zapowiedział marszałek Stanisław Karczewski.
Marszałek Stanisław Karczewski 18 maja 2017 r.
spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Czarnogóry Ivanem Brajovićem, przebywającym w Warszawie w związku ze Szczytem Przewodniczących
Parlamentów Państw Europu Środkowej i Wschodniej. Politycy rozmawiali o efektach szczytu i współpracy dwustronnej.
Marszałek Senatu podkreślił, że Czarnogóra jest
ważnym partnerem politycznym Polski w rejonie Bałkanów Zachodnich. Wyraził przekonanie,
że dyplomacja parlamentarna i spotkania takie jak
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zakończony właśnie szczyt doprowadzą do pogłębionej współpracy obu państw.
Przewodniczący Ivan Brajović zapewnił, że
Czarnogórze zależy na dobrych relacjach z naszym krajem. Podziękował za wsparcie przystąpienia Czarnogóry do NATO i wspieranie jej unijnych aspiracji.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przyjął
18 maja 2017 r. przewodniczącego Senatu Rumunii Călina Popescu-Tăriceanu. Rozmawiano o zakończonym właśnie Szczycie Przewodniczących
Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz współpracy w kwestiach bezpieczeństwa
i przyszłości UE. Politycy wyrazili zadowolenie, że
stosunki dwustronne mają charakter partnerstwa
strategicznego i cechuje je od wielu lat wyjątkowa
intensywność. Ponadto rozmawiano o współpracy
politycznej i gospodarczej.
Przewodniczący Călin Popescu-Tăriceanu zaproponował zorganizowanie wiosną 2018 r. w Bukareszcie spotkania przewodniczących parlamentów
w ramach tzw. formatu bukaresztańskiego (9 krajów
wschodniej flanki NATO), któremu współprzewodniczą Rumunia i Polska. Gość podniósł też kwestię

proponowanej, niepokojącej jego zdaniem, formuły
Europy 2 prędkości.
Marszałek Stanisław Karczewski powiedział,
że Polska od dawna protestuje przeciwko Europie
2 prędkości i wspiera wszelkie działania, by do takiego podziału nie doszło.
19 maja 2017 r. wizytę w Senacie złożył przewodniczący Parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze.
Gościa, który uczestniczył w Szczycie Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej
i Wschodniej, przyjął marszałek Stanisław Karczewski. Rozmawiano o stosunkach dwustronnych, sytuacji w Gruzji i bezpieczeństwie w regionie.
Przewodniczący Irakli Kobakhidze podkreślił, że
współpraca z Polską jest priorytetowa dla jego kraju.
Jak mówił, Gruzja ma jasno określoną wizję polityki
zagranicznej – członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i UE. Zdaniem przewodniczącego jego
kraj jest zdeterminowany, by pogłębiać współpracę
z Polską – nie tylko polityczną, ale także między obu
społeczeństwami.
Marszałek Stanisław Karczewski zadeklarował, że
Polska będzie nadal wspierać unijne i euroatlantyckie aspiracje Gruzji. Jak podkreślił, przywiązujemy
dużą wagę do relacji z tym krajem, chcemy je podtrzymywać i wzmacniać.

Wizytę w Senacie 23 maja 2017 r. złożył prezydent Singapuru Tony Tan Keng Yam. Gościa przyjął
marszałek Stanisław Karczewski. Politycy wyrazili
nadzieję, że wizyta prezydenta Singapuru w Polsce
wzmocni relacje gospodarcze, handlowe i parlamentarne między obu państwami.
Marszałek Stanisław Karczewski zaznaczył, że
pierwsza wizyta prezydenta Singapuru w Polsce
oznacza nowe otwarcie w stosunkach dwustronnych.
Prezydent Tony Tan Keng Yam podkreślił, że Singapur i Polskę łączą dobre stosunki gospodarcze, które
należy rozwijać. Jego zdaniem podpisane w trakcie wizyty w Polsce porozumienia o współpracy
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gospodarczej i handlowej, a także rozmowy towarzyszących mu przedstawicieli singapurskich biznesmenów przyczynią się do jej pogłębienia. Prezydent
zachęcał polskich przedsiębiorców do inwestowania
w Singapurze.
Marszałek Stanisław Karczewski 29 maja 2017 r.
przyjął amerykańskiego senatora z New Jersey Cory’ego Bookera. Politycy rozmawiali o współpracy
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, obecności
wojsk NATO w Polsce i relacjach dwustronnych oraz
o sytuacji na Ukrainie i agresywnej polityce Rosji.
Zgodzili się, że należy utrzymać międzynarodowe
sankcje wobec Rosji.
Zdaniem marszałka Stanisława Karczewskiego jedynie ścisła współpraca między państwami UE oraz
Europy Środkowej i Wschodniej z USA jest gwarantem bezpieczeństwa w tym regionie. Dodał, że
w Polsce z zadowoleniem przyjęto deklarację nowej
administracji amerykańskiej, potwierdzającą ustalenia warszawskiego szczytu NATO.
Senator Cory Booker podkreślił, że Polska jest
wypróbowanym sojusznikiem USA. Zaznaczył, że
oprócz współpracy wojskowej niezwykle istotna
jest wymiana gospodarcza. Dodał, że widzi ogromny potencjał rozwijania współpracy między obu

państwami, m.in. w dziedzinach energetyki i innowacyjności.
Prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa
27 czerwca 2017 r. przyjął w Senacie marszałek
Stanisław Karczewski. Podczas spotkania politycy
rozmawiali o współpracy politycznej, gospodarczej,
kulturalnej i parlamentarnej obu państw. Zgodzili
się, że nie ma mowy o rozwoju bez zapewnienia
bezpieczeństwa. Wiele uwagi podczas rozmowy
poświęcono kwestiom bezpieczeństwa, w tym także
energetycznego, oraz współpracy w zakresie transportu – tworzenia korytarzy transportowych Wchód
– Zachód oraz Północ – Południe, dających ogromne możliwości rozwoju wielu państw, które mogą
uczestniczyć w tych projektach.
Zdaniem prezydenta Azerbejdżanu podpisane
porozumienia z Polską o współpracy będą impulsem do wzmocnienia stosunków dwustronnych.
Podkreślił, że jego kraj liczy zwłaszcza na rozwój
współpracy w dziedzinie transportu. Dodał, że gazociąg z Baku do Europy stwarza szansę na dywersyfikację źródeł gazu dla krajów europejskich, co
bezpośrednio wiąże się z ich bezpieczeństwem.
Marszałek Senatu podkreślił, że Polska zabiega
o bezpieczeństwo energetyczne, a zatem o dywersyfikację źródeł gazu i wspiera projekty, które do
tego prowadzą.

Wielostronne
spotkania międzyparlamentarne
W Bratysławie 24 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja przewodniczących parlamentów państw
Unii Europejskiej, na której Polskę reprezentowali
marszałkowie Senatu i Sejmu – Stanisław Karczewski
i Marek Kuchciński.
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W trakcie sesji inauguracyjnej premier Słowacji Robert Fico podkreślił znaczenie europejskiego
dziedzictwa kulturowego jako fundamentu i inspiracji wspólnych działań. Wezwał do pogłębionej
refleksji nad sposobami rozwiązania najbardziej
palących problemów politycznych i postawienia
tamy rozwijającym się ruchom populistycznym.
Zaznaczył, że Unia musi się starać wypracowywać
wspólne rozwiązania w duchu poszanowania różnic
między państwami członkowskimi, ale z przekonaniem o wielkich możliwościach, jakie daje wspólne
działanie.
Rozmowy podczas konferencji dotyczyły głównie
aktywności UE na arenie międzynarodowej. Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że Unia winna wzmocnić swoje zdolności kształtowania ładu
międzynarodowego i stabilizowania sąsiedztwa.
Zwrócił uwagę na znaczenie skutecznego wdrażania strategii globalnej UE. Jak stwierdził, stabilność
i bezpieczeństwo sąsiedztwa wzmacnia bezpieczeństwo całej Unii. Wskazał na sojusz transatlantycki jako ważny czynnik silnej pozycji UE na arenie
międzynarodowej. Zaznaczył, że parlamenty narodowe powinny dysponować instrumentami kontroli
polityki zewnętrznej UE.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wezwał do
oparcia reformy Unii Europejskiej na zasadach suwerenności, solidarności i równości. Podkreślił
aktualność wartości chrześcijańskich, które legły
u podstaw projektu europejskiego. Wskazał na konieczność wzmocnienia wpływu parlamentów narodowych na decyzje Unii. Zaproponował przyznanie grupie parlamentów prawa do inicjatywy
ustawodawczej, a także możliwości blokowania decyzji unijnych.
Przewodniczący Izby Deputowanych Luksemburga Mars di Bartolomeo podkreślił, że wartości europejskie – demokracja i praworządność – mają kluczowe znaczenie dla unijnej polityki zewnętrznej.
Tylko zjednoczona, spójna wewnętrznie i wierna
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swoim wartościom Unia będzie w stanie działać
skutecznie na arenie międzynarodowej. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Słowenii Milan
Brglez za główny atut Unii uznał jej „miękką siłę” –
zdolność promowania rządzenia opartego na praworządności i zasadach demokratycznych. Przewodniczący parlamentu Szwecji Urban Ahlin wezwał
parlamenty państw członkowskich do uważnego
analizowania legislacyjnych propozycji Komisji Europejskiej, a także strategii przyjmowanej przez rząd
w trakcie negocjacji. Dodał, że parlamenty państw
członkowskich powinny poddać krytycznej analizie
obecne metody promowania demokracji na świecie.
Zabierając głos w czasie sesji poświęconej
wzmacnianiu relacji między parlamentami a obywatelami, marszałek Stanisław Karczewski powiedział,
że niska frekwencja w wyborach to symptom małego zainteresowania obywateli polityką. Zdaniem
marszałka nowe technologie komunikacyjne nie
mogą być traktowane jako substytut bezpośrednich
i pogłębionych kontaktów z obywatelami. Szczególnie ważne, według niego, są kontakty z młodzieżą.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki
Katainen przypomniał, że Komisja Europejska przedstawiła zestaw scenariuszy dotyczących przyszłości
Unii Europejskiej, które mają być impulsem do debaty o kluczowych zadaniach Unii i sposobach ich
wypełniania. Dodał, że Komisja opublikuje również
pogłębione opracowania różnych problemów politycznych, zawierające propozycje konkretnych działań. Wezwał parlamenty państw członkowskich do
aktywnego udziału w debacie o przyszłości Europy.
W Sejmie odbył się 18 maja 2017 r. Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, zorganizowany przez marszałków Sejmu i Senatu – Marka Kuchcińskiego
i Stanisława Karczewskiego. W spotkaniu wzięli
udział przewodniczący i wiceprzewodniczący parlamentów: Albanii, Armenii, Austrii, Azerbejdżanu,
Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji,
Czarnogóry, Czech, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy,
Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier.
Podczas szczytu marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówił o roli parlamentów w polityce międzynarodowej. Jego zdaniem jest ona niedoceniana,
podczas gdy współpraca parlamentarna stanowi
dobre forum do dialogu politycznego, uzgadniania inicjatyw czy przygotowywania warunków do
wspólnych projektów politycznych. Powinna się ona
opierać na 2 zasadach: pierwsza z nich to „równi
z równymi, wolni z wolnymi”, druga zakłada natomiast nienaruszalność Unii Europejskiej i jej instytucji oraz otwartość na nowych członków. Marszałek Sejmu zaproponował cykliczne organizowanie
szczytu przewodniczących parlamentów w Warszawie, konsultacje tematyczne delegacji, a także
powołanie międzyparlamentarnych grup roboczych
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i instytutu badań nad parlamentaryzmem w Europie
Środkowo-Wschodniej, który byłby międzynarodowym think tankiem.
W swoim wystąpieniu marszałek Stanisław Karczewski skupił się na współpracy w zakresie infrastruktury na osi Północ – Południe. „Odpowiednia
infrastruktura i połączenia transportowe to jeden
z kluczowych czynników decydujących o poziomie
rozwoju regionu i dobrobycie jego mieszkańców” –
przekonywał. W tym kontekście marszałek Senatu
wymienił projekty Via Carpatia i Via Baltica. Podkreślił także znaczenie infrastruktury energetycznej
i elektro-energetycznej. Poinformował, że celem
strategicznym jest zbudowanie korytarza energetycznego i surowcowego Bałtyk – Adriatyk, którego
osią będzie gazociąg Świnoujście – Krk. Zdaniem
marszałka Senatu rozwój infrastruktury Północ – Południe umożliwi nie tylko rozwój wzajemnych kontaktów, pozwoli również na włączenie regionu do
przedsięwzięć ogólnoeuropejskich, czy wręcz transkontynentalnych. Jednym z najciekawszych tego
typu projektów jest chińska inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku. Dodał, że uzupełnieniem osi Północ – Południe powinny się stać w przyszłości nowe

połączenia na osi Wschód – Zachód. „Powinniśmy
koncentrować się na umacnianiu pozycji całego regionu na mapie kontynentu. Stąd wynika potrzeba
zaangażowania się w kreowanie rozwiązań wzmacniających jego spójność zarówno w wymiarze politycznym, jak i ekonomicznym. Dlatego, mówiąc
o osi Północ – Południe, nie wolno myśleć wyłącznie
o infrastrukturze transportowej czy energetycznej,
ale także o osi rozwojowej, łączącej kraje nordyckie,
bałtyckie, wyszehradzkie, bałkańskie oraz państwa
Europy Wschodniej” – wyjaśnił marszałek.
Wicemarszałek Michał Seweryński mówił o wartościach wyróżniających Europę Środkowo-Wschodnią
w nawiązaniu do doświadczeń historycznych tych
państw, szczególnie ostatnich 200 lat. „Nasze narody i państwa rodziły się i okrzepły w okolicznościach skomplikowanych, czasem wręcz dramatycznych. Wielokrotnie musieliśmy stawać do walki
o zachowanie suwerenności, często walcząc również o fizyczne przetrwanie narodu. To na gruncie
tych wydarzeń powstał katalog wartości szczególnie
nam drogich, do którego zaliczyłbym niepodległość
i suwerenność państwową, wolność osobistą i zbiorową, wspólnotę narodową, religię jako kluczowy
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element tożsamości narodowej, kulturę jako wyznacznik narodowości, wreszcie znaczenie historii
i pamięci zbiorowej” – mówił wicemarszałek Senatu. Jak wyjaśnił, ta odrębność nie oznacza braku
poparcia dla procesu integracji całego kontynentu
i kwestionowania naszej przynależności do kręgu
euroatlantyckiego. Oznacza jednak niezwykłe wyczulenie na próby narzucania rozwiązań, nie tylko
w wymiarze politycznym, ale również kulturowym
i światopoglądowym. Stąd też wątpliwości co do
odgórnie narzuconego systemu podziału imigrantów
między państwa członkowskie czy wobec projektu
Europy wielu prędkości.
Podczas debaty przewijały się głosy potwierdzające, że parlamenty pełnią kluczową rolę w demokratycznych społeczeństwach, we wzmacnianiu
pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, gdyż
poprawiają współpracę poszczególnych krajów.
„Dziś świat spotyka się z wielkimi wyzwaniami takimi, jak kryzys światowy, emigracja, terroryzm
czy zmiany klimatu” – mówił wiceprzewodniczący
Zgromadzenia Narodowego Serbii Djordje Milicević. Jak dodał, te sprawy dotyczą nas wszystkich,
mają konsekwencje dla nas wszystkich i są dla nas
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wszystkich jednakowe. Podobną opinię przedstawił
wiceprzewodniczący Chorwackiego Soboru Zeljko
Reiner. „Parlamenty narodowe chcą i powinny coraz
bardziej angażować się w politykę międzynarodową, w rozumienie skomplikowanych relacji między
państwami. Powinny mieć wpływ na bezpieczeństwo, na rozwój gospodarczy i na inne istotne obszary” – mówił, wskazując na kwestie bezpieczeństwa, migracji czy bezpieczeństwa energetycznego.
Marszałek Stanisław Karczewski 1–2 czerwca
2017 r. uczestniczył w XVIII Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy, które odbyło się w Lublanie. Przewodniczący drugich izb parlamentów
spotkali się, aby omówić propozycję utworzenia
Senatu Europejskiego jako instytucji zacieśniającej
relacje z obywatelami. W świetle rosnącego deficytu demokracji w Unii Europejskiej i licznych wezwań do reform parlamentarnych przewodniczący
zastanawiali się, jak mogą sprostać wyzwaniom
czasu. Główne problemy, z jakimi borykają się europejskie senaty, to spadek zaufania obywateli do
mandatu senatorskiego, różnice regionalne i sprawy społeczne oraz modernizacja pracy senatorów
i urzędników.
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Przewodniczący Rady Narodowej Słowenii Mitja
Berwar, otwierając spotkanie, podkreślił, że 25-letnie
doświadczenie słoweńskiej Rady pozwala dostrzec
zalety dwuizbowości. Zwrócił uwagę na społeczne
korzyści z kompetencji drugiej izby. Jego zdaniem
za pośrednictwem Senatu Europejskiego obywatele
mogliby bezpośrednio wpływać na działania Unii
Europejskiej. Przewodniczący Mitja Berwar podkreślił, że największą korzyścią mogłyby być zwiększenie zaufania do unijnych instytucji, a także poprawa
jakości prac legislacyjnych.
Przewodnicząca holenderskiego Senatu Ankie
Broekers-Knol przypomniała, że pomysł powołania
Senatu Europejskiego nie jest nowy, dyskusje na ten
temat toczyły się już 10 lat temu. Omawiano to również w izbie przez nią reprezentowanej. Dostrzegając nie tylko zalety, ale także wady dwuizbowości,
przewodnicząca wyraziła obawę, że instytucja mogłaby dodatkowo skomplikować i tak już złożony
proces legislacyjny. W jej opinii stałby się on jeszcze
mniej zrozumiały dla obywateli. Efektem mogłoby
być dodatkowe pogłębienie kryzysu zaufania obywateli do UE. Jak stwierdziła przewodnicząca, nie
widzi roli dla Senatu Europejskiego w procesie decyzyjnym.
Marszałek Stanisław Karczewski zwrócił uwagę,
że rozmawiając o koncepcji Senatu Europejskiego
jako czynnika, który miałby pozwolić na zacieśnienie relacji z obywatelami Unii Europejskiej, trzeba
przede wszystkim uzmysłowić sobie, jaką funkcję
powinien pełnić. Jak podkreślił marszałek, nie możemy zmierzać w kierunku przesadzonego rozrostu
instytucji, polegającego na utworzeniu drugiej izby,
siostrzanej wobec Parlamentu Europejskiego, tak
samo kosztownej i z licznymi mandatami. W jego
opinii skutek takiej reformy byłby odwrotny do zamierzonego, bo wystarczy, że Parlament Europejski
utrzymuje już dwie siedziby. Zdaniem marszałka

Stanisława Karczewskiego mimo że dwuizbowość
wydłuża proces legislacyjny co najmniej o 3 czytania, jest równie pożyteczna, jak zasada vacatio
legis i wieloinstancyjność władzy sądowniczej.
Marszałek Senatu podkreślił, że posiadanie drugiej
izby parlamentu jest skarbem, z którego nie można
rezygnować. Wartość stanowią także specjalne, nielegislacyjne zadania, jakie senaty wykonują. W Polsce to opieka nad Polonią i Polakami za granicą.
Przewodniczący po dyskusji doszli do wniosku,
że powołanie Senatu Europejskiego w chwili obecnej nie znajduje uzasadnienia. Wszyscy podkreślali
korzyści płynące z dwuizbowości ich parlamentów.
Gościem drugiego dnia obrad był premier Słowenii Miro Cerar, który podkreślił, że „demokracja
wymaga mądrości, cierpliwości i dialogu, a senaty
są odzwierciedleniem tych elementów”. Apelował,
aby państwa europejskie, które są obserwatorami
wielu konfliktów, dążyły do przeciwdziałania dezintegracji.
31 maja 2017 r. marszałek Stanisław Karczewski
spotkał się w „Ambasadzie Kulturalnej” w Plešivo
z przedstawicielami Polaków mieszkających i pracujących w Słowenii.
30 czerwca 2017 r. w Budapeszcie, w ramach
Porozumienia o Partnerstwie Strategicznym między marszałkami Sejmu i Senatu a przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier, delegacja Senatu spotkała się z węgierskimi politykami.
W skład delegacji, na której czele stał marszałek
Stanisław Karczewski, wchodzili wicemarszałek
Maria Koc i senatorowie: Dorota Czudowska, Jerzy Fedorowicz, Jan Maria Jackowski, Wiesław
Kilian, Ryszard Majer, Czesław Ryszka i Artur Warzocha. Z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérem rozmawiano o zakończonej właśnie polskiej prezydencji w Grupie
Wyszehradzkiej, a także o planach i priorytetach
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rozpoczynającego się 1 lipca 2017 r. węgierskiego
przewodnictwa. Zgodzono się, że dla Europy Środkowej najważniejsze jest utrzymanie jedności Grupy Wyszehradzkiej.
Z udziałem delegacji Senatu w węgierskim parlamencie odbyło się spotkanie młodzieży polskiej i węgierskiej. Podczas wizyty w Budapeszcie

senatorowie spotkali się też z przedstawicielami Polonii węgierskiej. Mówiono o działalności i planach
organizacji polonijnych, a także o funkcjonowaniu polskich szkół na Węgrzech. Delegacja Senatu
uczestniczyła w uroczystości koronacji kopii obrazu
Matki Boskiej Jasnogórskiej w Bazylice św. Stefana
w Budapeszcie.

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

SENAT
WOBEC POLONII
Polonijna Rada Konsultacyjna
przy Marszałku Senatu
27 kwietnia–3 maja 2017 r. w Polsce przebywali członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy
Marszałku Senatu.
27 kwietnia 2017 r. spotkali się z przedstawicielami resortów: spraw zagranicznych, edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i dziedzictwa narodowego oraz Kancelarii Prezydenta
RP, a także z Prezydium Senatu, przewodniczącą
i wiceprzewodniczącymi Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą. Marszałek Stanisław Karczewski zadeklarował, że chce, aby Senat
koordynował wszelkie prace prowadzone w naszym
kraju na rzecz Polonii. Przedstawiciele Polonii także uznali, że istnieje potrzeba koordynacji działań
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na rzecz Polonii i Polaków za granicą i wskazywali na konieczność opracowania spójnej strategii
w tej dziedzinie. Jak podkreślali, główne problemy, z jakimi borykają się nasi rodacy za granicą, to
brak nauczycieli języka polskiego i możliwości ich
kształcenia, a także podręczniki niedostosowane do
potrzeb dzieci i młodzieży polonijnej. W związku
z Brexitem zastanawiano się, czy dzieci Polaków,
którzy zdecydują się na powrót do kraju, poradzą
sobie w polskich szkołach. Pomoc w rozwiązywaniu
problemów edukacyjnych obiecała minister edukacji narodowej Anna Zalewska, zapewniła też o przygotowaniu rozwiązań systemowych. Jej zdaniem,
aby prowadzić spójne i skuteczne działania na rzecz
Polonii, niezbędne są spotkania przedstawicieli polskich władz z członkami Rady. Jan Parys z Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaproponował natomiast,
aby w siedzibach stowarzyszeń polonijnych tworzyć
tzw. mobilne punkty konsultacyjne, gdzie można
byłoby organizować dyżury konsularne. Przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys zaapelowała o podjęcie zabiegów dyplomatycznych w sprawie szkół polskich w tym kraju i działań
władz zmierzających do ich rusyfikacji.
Podczas spotkania z Prezydium Senatu oraz przedstawicielami Komisji Spraw Emigracji i Łączności
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z Polakami za Granicą rozmawiano o problemach,
z jakimi borykają się organizacje polonijne. Członkowie Rady dziękowali za pomoc i opiekę Senatu
nad Polonią, nie tylko tę materialną. Jak podkreśliła Andżelika Borys, duże wsparcie stanowią wizyty
polskich parlamentarzystów. Dziękowała za wsparcie Senatu, które uniemożliwiło białoruskim władzom zniszczenie struktury jej stowarzyszenia.
28 kwietnia 2017 r. Polonijna Rada Konsultacyjna obradowała w Senacie. Omówiono rozpatrywanie ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad
Polonią i Polakami za granicą. Marszałek Stanisław
Karczewski wyraził nadzieję, że uwagi i konkluzje
Rady przyczynią się do usprawnienia tego procesu.
Zapewnił, że będzie zabiegał, by wysokość środków
na opiekę nad Polonią zwiększyć do 100 mln zł.
Jak poinformowano, w 2017 r. najwięcej środków,
28,5 mln zł, przeznaczono na edukację. Przedstawiciele Polonii podkreślali, że ich organizacje koncentrują swoje działania na nauce języka polskiego
i historii. Wychodząc naprzeciw potrzebie uproszczenia procedur przyznawania wsparcia finansowego, szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski
przedstawił propozycje modyfikacji tego procesu.
Przyjmowanie aplikacji rozpocznie się wcześniej,
co przyspieszy zakończenie procedury i umożliwi
szybsze wypłacenie przyznanych organizacjom pieniędzy. Zostanie uruchomiony generator wniosków,
a organizacje nie będą musiały się martwić, czy ich
wnioski dotrą do Senatu w wyznaczonym terminie,
da im to także pewność, że dokumentacja została
prawidłowo przygotowana.
Uczestnicy spotkania nie byli zgodni co do oceny
proporcji podziału środków między poszczególne organizacje. Część osób zgodziła się z opinią Andżeliki Borys, doceniającej współpracę ze znanymi od
lat partnerami. Jak zapewnił marszałek Stanisław Karczewski, przy ocenie ofert brane są pod uwagę przede
wszystkim planowane działania, a nie proponująca
je organizacja. Wśród innych problemów wskazywano też wzmocnienie kontroli wypełniania zadań
przez organizacje otrzymujące wsparcie finansowe.
Członkowie Rady zwracali także uwagę na potrzebę
zaangażowania się Senatu w jednoczenie środowisk
polonijnych w poszczególnych krajach. W opinii marszałka Stanisława Karczewskiego zadaniem Izby jest
przede wszystkim wspieranie Polonii, a nie rozwiązywanie jej wewnętrznych problemów. Zaapelował
o działanie ponad podziałami na rzecz budowania
pozytywnego wizerunku Polski i Polaków.
29 kwietnia 2017 r. członkowie Polonijnej Rady
Konsultacyjnej wzięli udział w XX Forum Polonijnym w Toruniu.
2 maja 2017 r. Polonijna Rada Konsultacyjna przy
Marszałku Senatu przyjęła stanowisko, w którym
wyrażono przekonanie, że Senat powinien koordynować politykę państwa w sprawach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Zgłoszono szereg uwag

i postulatów. Rada zwróciła się m.in. o uaktualnienie
„Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015–2020”. Zasugerowano również, by wszystkie instytucje państwowe,
a zwłaszcza polskie placówki dyplomatyczno-konsularne, wspierały integrację i jedność Polonii i Polaków
za granicą. W opinii członków Rady priorytetem dla
Senatu powinny być edukacja polonijna i promocja polskich wartości kulturowych i patriotycznych.
Zaapelowano o wspieranie przez polskie władze
działań na rzecz dobrego imienia Polski na świecie.
Zauważono jednocześnie, że za te działania odpowiedzialni są także Polacy mieszkający za granicą.
W opinii członków Rady należy zwiększyć pomoc
dla Polaków na Wschodzie i wesprzeć obronę szkolnictwa polskiego na Białorusi, a także kontynuować
priorytetowe projekty edukacyjne, kompleksowo
uwzględniające wszelkie potrzeby młodzieży i nauczycieli, we współpracy z partnerami wskazanymi
przez Związek Polaków na Białorusi. W stanowisku
zasygnalizowano też potrzebę ustalenia priorytetów
w finansowaniu polskojęzycznych mediów na Litwie,
tak aby pomóc mediom patriotycznym wspierającym
Związek Polaków na Litwie. Rada wskazała na potrzebę wcześniejszego rozpoczęcia i przyspieszenia
procedur związanych ze zlecaniem zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, a także
zracjonalizowania liczby organizacji pozarządowych
otrzymujących dotacje na te zadania. Uznano, że należy zapewnić jak największą przejrzystość rozdziału
środków przyznawanych przez Senat.
Podczas pobytu w Polsce członkowie Polonijnej
Rady Konsultacyjnej wspólnie z marszałkiem Stanisławem Karczewskim wzięli udział w uroczystych
obchodach świąt państwowych przypadających
w tym czasie. 2 maja 2017 r. uczestniczyli w uroczystościach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Na dziedzińcu
Belwederu wzięli udział w uroczystości, podczas
której prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia i flagi państwowe organizacjom krajowym i polonijnym. Prezydent przekazał również uczniom
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polskiej szkoły im. Dywizjonu 303 w Sutton w Wielkiej Brytanii legitymacje szkolne, dzięki którym będą
oni mieli prawo do takich samych zniżek na przejazd
środkami transportu publicznego oraz do muzeów
i parków narodowych, jak uczniowie szkół w kraju.
Następnego dnia członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej uczestniczyli w oficjalnych obchodach
226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na
Zamku Królewskim odbyła się uroczystość wręczenia najwyższych odznaczeń państwowych. W uznaniu znamienitych zasług w działalności społecznej
i charytatywnej na rzecz repatriantów z Kazachstanu, za ofiarną postawę w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi, Orderem Orła Białego uhonorowana została Zofia Władysława Teliga-Mertens.
Dzięki niej 40 rodzin mogło powrócić z Kazachstanu do Polski.
1 maja 2017 r. w Pułtusku część członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej wzięła udział w walnym
zjeździe organizacji członkowskich Rady Polonii
Świata, na którym wybrano nowe władze. Przewodniczącą została Teresa Berezowski z Kanady, sekretarzem zaś – Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji.

Wydarzenia
21 kwietnia 2017 r. senatorowie z Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na czele z przewodniczącą senator Janiną Sagatowską
spotkali się z Polakami ze Wschodu, uczestnikami
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polonijnej pielgrzymki zorganizowanej w ramach
akcji „Wielkanoc w Polsce”. Rozmawiano o opiece
Senatu nad Polonią, nowelizacji ustawy o repatriacji,
a także o zacieśnianiu relacji z ojczyzną. Jak podkreśliła senator Janina Sagatowska, w ciągu ostatnich
20 lat wiele zrobiono dla Polaków mieszkających na
Wschodzie, ale pozostaje wiele problemów do rozwiązania. Jednym z nich jest repatriacja. „Wiedząc
o tym, czynimy wszystko, aby ci, którzy chcieliby
wrócić z tamtych krajów, z dalekiej części azjatyckiej byłego Związku Radzieckiego, mogli wrócić” –
zapewniła.
28 kwietnia–1 maja 2017 r. przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą senator Janina Sagatowska złożyła wizytę
w Belgii, gdzie wzięła m.in. udział w uroczystych
obchodach Dnia Flagi RP oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą, spotkała się z dyrektorami polskich
szkół w Belgii i przedstawicielami środowisk polonijnych w Belgii, wizytowała Szkołę Polską w Antwerpii i odwiedziła polskich kapucynów w tym
mieście. Jednym z poruszanych problemów była
obecna nazwa szkół polskich, przemianowanych
w 2012 r. na szkolne punkty konsultacyjne. Zarówno

nauczyciele, jak i rodzice nie godzą się na określanie prowadzonej tam nauki przedmiotów ojczystych
konsultacjami szkolnymi. Jak przekonywano, takie
nazewnictwo nie jest zrozumiałe dla urzędników
belgijskich i sugeruje, że pobierana tam nauka ma
jedynie charakter doraźny. Kolejny sygnalizowany
problem środowisk polonijnych w Belgii to niewielki
odsetek absolwentów szkół polskich podejmujących
naukę na wyższych uczelniach. Wyjątek stanowią
dzieci urzędników polskich zatrudnionych w instytucjach unijnych.
Senator Jadwiga Sagatowska złożyła kwiaty na
Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel, największym polskim cmentarzu w Belgii, na którym
znajduje się 257 grobów żołnierzy polskich, m.in.
z 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.
Odwiedziła też Dom Polski „Polonez” w Beringen
i zwiedziła muzeum – barak, poświęcone polskim
robotnikom, którzy od 1911 r. pracowali w belgijskich kopalniach węgla.
29 kwietnia 2017 r. w Toruniu, pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy, odbyło się XX Forum Polonijne, zorganizowane
przez marszałka Senatu wspólnie z Wyższą Szkołą
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Kultury Społecznej i Medialnej oraz Polskim Stowarzyszeniem Morskim-Gospodarczym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Podczas spotkania, pod
hasłem „Wspólnie odpowiedzialni za Polskę”, debatowano o odpowiedzialności za kształtowanie
polskiej tożsamości i pielęgnowaniu polskiej kultury
wśród Polaków mieszkających za granicą. Nawiązując do dziedzictwa Jana Pawła II, marszałek Senatu
zaapelował o wzmacnianie więzi między Polakami
mieszkającymi na całym świecie. Przypomniał, że
za granicą żyje 20 mln, a w kraju 39 mln Polaków.
Jego zdaniem Polska to marka, której ambasadorami
muszą być wszyscy Polacy.
Podczas forum podkreślano rolę nauczania języka polskiego w kształtowaniu narodowej tożsamości wśród rodaków mieszkających poza granicami
kraju. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych
Jana Dziedziczaka troska o znajomość ojczystego
języka to element podmiotowego traktowania dzieci, umożliwienie im kształtowania swojej tożsamości
i poczucia polskości. Kolejnym ważnym elementem
budowania polskości za granicą jest kultura, dlatego
należy m.in. podtrzymywać tradycję opartą na wierze i kultywowaniu zwyczajów, zapoznawać z twórczością polskich artystów, wspierać działalność folklorystycznych zespołów polonijnych i chórów.
2 maja 2017 r. marszałek Stanisław Karczewski
wygłosił w TVP orędzie z okazji obchodzonych
w tym terminie dni: Polonii i Polaków za Granicą
oraz Flagi RP. Jak podkreślił, polska flaga staje się
symbolem polskiego sukcesu. „Flaga biało-czerwona jest nie tylko symbolem państwa, ale też jednoczy wszystkich Polaków, niezależnie od przekonań politycznych, wyznania czy miejsca na ziemi,
gdzie przyszło im żyć. To symbol, który jednoczy
nas w czasach tragicznych i heroicznych, w czasach
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nadziei i radości. Daje nam poczucie dumy narodowej” – mówił marszałek Senatu.
Z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą marszałek Senatu złożył naszym rodakom życzenia
spełnienia marzeń, budowania pozycji zawodowej
i społecznej, gdziekolwiek przyszło im żyć. Wyraził
dumę z ich sukcesów, które tworzą pozytywny wizerunek naszego kraju za granicą. „Mam nadzieję,
że i wy jesteście dumni z naszej ojczyzny. Chciałbym, by ona zawsze była w waszych sercach, byście
pielęgnowali polskość i przekazywali ją kolejnym
pokoleniom” – powiedział. Marszałek podkreślił,
że poza Polską pierwszą ostoją polskości jest rodzina, która dba o podtrzymywanie więzi z ojczyzną.
Zapewnił, że Senat jako opiekun Polonii i Polaków
za granicą będzie wspierał inicjatywy służące podtrzymywaniu więzi z Polską. Zapewnił, że pamiętamy o naszych rodakach rozsianych po bezkresach
dawnego imperium sowieckiego, którzy najmocniej
ucierpieli w wyniku dziejowej zawieruchy. Dlatego
zmieniono ustawę o repatriacji i otworzono szeroko
drzwi wszystkim, którzy zechcą do Polski powrócić.
„To im się należy od państwa polskiego” – podkreślił
marszałek Senatu. Wyraził jednocześnie żal, że „na
te otwarte drzwi do kraju musieli czekać tak długo”.
6 maja 2017 r. w Sztokholmie odbyły się światowe
obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą, w których wzięła udział delegacja Senatu na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim. Uroczystości
były okazją do rozmowy o sytuacji Polaków w Szwecji, ich oczekiwaniach, a także o tym, w jaki sposób
pragną podtrzymywać oni więzi z krajem ojczystym
– zarówno z polską tradycją, jak i językiem. W skład
delegacji wchodzili: przewodnicząca Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska, jej wiceprzewodniczący
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– senatorowie Maciej Łuczak i Artur Warzocha,
członkowie komisji – senatorowie Małgorzata Kopiczko, Stanisław Gogacz, Jan Maria Jackowski, Andrzej Pająk, Antoni Szymański i Jan Żaryn, a także
przewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodniczący Polsko-Szwedzkiej Grupy
Parlamentarnej poseł Krzysztof Truskolaski, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak i szef
Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele państw
Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Słowacji i Węgier.
W ogrodach ambasady polskiej w Sztokholmie
odbył się piknik polonijny, na który licznie przybyli
przedstawiciele szwedzkiej Polonii, reprezentujący
m.in. 2 największe polonijne organizacje federacyjne w tym kraju – Kongres
Polaków w Szwecji i Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, a także
reprezentanci Klubów Gazety Polskiej,
Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji, członkowie polskiego harcerstwa
w tym kraju i przedstawiciele ambasady polskiej z ambasadorem Wiesławem Tarką.
W siedzibie ambasady polskiej odbyło się natomiast spotkanie z okazji
10-lecia Związku Nauczycieli Polskich
w Szwecji, w którym wzięli udział
przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego w Szwecji i Szkolnego
Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Sztokholmie. Dziękując
nauczycielom, marszałek Stanisław
Karczewski podkreślił, że kontakt

z językiem ojczystym i możliwość jego nauki są
ważnym elementem scalającym Polonię. Zdaniem
przewodniczącej komisji spraw emigracji senator
Janiny Sagatowskiej największe zasługi w pielęgnowaniu więzi z Polską mają nauczyciele i duchowieństwo.
Podczas wizyty w Sztokholmie delegacja Senatu
złożyła kwiaty pod pomnikiem Ofiar Katyńskich,
odwiedziła także oratorium „Quo Vadis”, prowadzone przez salezjanów.
6 maja 2017 r. wicemarszałek Adam Bielan i senator Anna Maria Anders, pełnomocnik prezesa Rady
Ministrów ds. dialogu międzynarodowego wzięli
udział w dorocznej 125. już chicagowskiej paradzie
z okazji Święta Konstytucji 3 maja, organizowanej
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przez Związek Klubów Polskich. Tegorocznej paradzie towarzyszyło hasło „Tadeusz Kościuszko – bohater Polski i Stanów Zjednoczonych”. Pochód jest
okazją do zaprezentowania polskiej kultury, historii,
a także polonijnych organizacji i biznesów. W paradzie uczestniczyły m.in. dzieci z polskich szkół,
przedstawiciele uczelni, zespoły folklorystyczne,
reprezentacje organizacji polonijnych, stowarzyszeń
skupiających grupy zawodowe czy klubów zrzeszających imigrantów z różnych regionów Polski. Trasa
przemarszu wiodła reprezentacyjną aleją Columbus
Drive, a na trybunie honorowej znaleźli się przedstawiciele władz polskich i amerykańskich, m.in.
gubernator Illinois Bruce Rauner, ambasador USA
w Polsce Paul W. Jones. W swoim wystąpieniu wicemarszałek Adam Bielan podkreślił kluczową rolę
amerykańskiej Polonii w najnowszej historii Polski.
Przypomniał, że Amerykanie polskiego pochodzenia stanowią bardzo liczną grupą etniczną i ze
względu na swój potencjał mogą odgrywać ważną
rolę polityczną.
Wicemarszałek Maria Koc i wiceprzewodnicząca
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą senator Grażyna Sztark wzięły udział w obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą, zorganizowanych 6–7 maja 2017 r. w Grodnie przez
Związek Polaków na Białorusi. Podczas uroczystości wicemarszałek Senatu podkreśliła, że sprawy
Polonii i Polaków za granicą stanowią priorytet dla
Izby, czego wyraz stanowi powołanie przez marszałka Stanisława Karczewskiego Polonijnej Rady
Konsultacyjnej, której członkinią jest m.in. prezes
Andżelika Borys. Wicemarszałek przypomniała,
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że 2 maja to nie tylko Dzień Polonii i Polaków za
Granicą, ale także Dzień Flagi RP, „na widok której,
niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, polskie
serce zawsze drży”. Wicemarszałek wręczyła dyplomy uznania osobom, które z własnej inicjatywy i na
własny koszt opiekują się miejscami polskiej pamięci
narodowej na Białorusi.
Głównym punktem grodzieńskich obchodów
Dnia Polonii i Polaków za Granicą był uroczysty
koncert, podczas którego wystąpili soliści i zespoły z Lidy, Wołkowyska, Smorgonii, Mińska, Mołodeczna, Homla, Brześcia i Grodna. Koncertowi towarzyszyła wystawa malarstwa i rękodzieła autorów
zrzeszonych w Towarzystwie Plastyków Polskich
i Towarzystwie Twórców Ludowych, działających
przy Związku Polaków na Białorusi.
Podczas wizyty w Grodnie delegacja Senatu
spotkała się również z dyrektorem Caritas Diecezji
Grodzieńskiej ks. Romanem Raczką. Rozmawiano
o remoncie Domu Miłosierdzia w Sopoćkiniach,
jedynego na Białorusi hospicjum i domu opieki
społecznej dla samotnych i starszych osób, a także o możliwościach pomocy. W trakcie spotkania
w Konsulacie RP w Grodnie omówiono sytuację
i potrzeby Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej.
12–13 maja 2017 r. przewodnicząca Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator
Janina Sagatowska wzięła udział w obchodach jubileuszu 175-lecia Szkoły Narodowej Polskiej w Paryżu. 12 maja w Ambasadzie RP w Paryżu odbyło się
spotkanie poświęcone bogatemu dorobkowi szkoły.
Przygotowano okolicznościową wystawę ukazującą
historię szkoły. Szkoła Narodowa Polska w Paryżu
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jest najstarszą placówką edukacyjną dla dzieci i młodzieży polskiego wychodźstwa. Wspierali ją m.in.
Adam Mickiewicz, Joachim Lelewel, Seweryn Goszczyński, Bohdan Zaleski, Ludwik Mierosławski, Józef
Ignacy Kraszewski. Kilkakrotnie zamykana i otwierana, wznowiła działalność w 1989 r. 13 maja senator
Janina Sagatowska złożyła wizytę w szkole, gdzie
spotkała się z jej kierownictwem i przekazała list od
marszałka Stanisława Karczewskiego. Rozmawiano
m.in. na temat statusu prawnego szkoły. W odpowiedzi na postulaty środowisk polonijnych zarówno
we Francji, jak i w innych krajach Europy Zachodniej
przewodnicząca senackiej komisji emigracji 15 maja
2017 r. wystąpiła do premier Beaty Szydło o zmianę nazwy szkolnych punktów konsultacyjnych przy
ambasadach RP na szkoły polskie.
Wicemarszałek Maria Koc oraz przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska 20–22
maja 2017 r. złożyły wizytę w Grodnie, Lidzie

i Sopoćkiniach na Białorusi. Wzięły m.in. udział
w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie, działającym przy Zjednoczeniu Społecznym
Polska Macierz Szkolna na Białorusi. Wicemarszałek
Senatu życzyła abiturientom dobrych wyników matury, a nauczycielom i rodzicom podziękowała za
kultywowanie polskości i przekazywanie jej dzieciom i młodzieży. Działaczom Polskiej Macierzy
Szkolnej podziękowała natomiast za ich wkład w odradzanie się polskiej oświaty na Białorusi. Wicemarszałek przedstawiła także uchwałę Senatu, podjętą
w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej. Podczas uroczystości senator Janinę Sagatowską
uhonorowano medalem Polskiej Macierzy Szkolnej
na Białorusi „Za zasługi dla oświaty”.
W Lidzie wicemarszałek Maria Koc i senator Janina
Sagatowska spotkały się z przedstawicielami Lidzkiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi i Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Odwiedziły
również Dom Miłosierdzia w Sopoćkiniach, remontowany przez Caritas Diecezji Grodzieńskiej, gdzie
zapoznały się z planami utworzenia domu opieki
społecznej i hospicjum dla samotnych i starszych,
a także z pracą polskich sióstr ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (serafitki), pracujących od
wielu lat na rzecz polskiej społeczności w Sopoćkiniach i okolicy. We wsi Bogdany, miejscu ostatniej
walki i śmierci legendarnego dowódcy partyzanckiego Jana Piwnika „Ponurego”, delegacja Senatu –
wspólnie z miejscowymi Polakami, opiekującymi się
tym miejscem polskiej pamięci narodowej – złożyła
kwiaty.
14–18 czerwca 2017 r. delegacja Senatu pod
przewodnictwem wicemarszałek Marii Koc przebywała w Kazachstanie. W jej skład wchodzili senatorowie: Jan Maria Jackowski, Maciej Łuczak i Artur Warzocha, a także sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
pełnomocnik rządu ds. dialogu międzynarodowego senator Anna Maria
Anders i wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Ewa
Ziółkowska.
W Astanie senatorowie wzięli
udział w obchodach Dnia Polaków
Kazachstanu, organizowanych w ramach Międzynarodowej Wystawy
EXPO 2017. Podczas uroczystej inauguracji w Teatrze Astana Ballet wicemarszałek Maria Koc podkreśliła,
jak wiele znaczy dla Polaków w kraju licząca już dziesiątki lat historia
polskości i Polaków w Kazachstanie.
„Dziś każdy z państwa jest pełnoprawnym obywatelem Kazachstanu,
lecz każdy nosi w sobie obraz ziemi,
której wielu z was nigdy nie mogło
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zobaczyć. Tym większa jest nasza wdzięczność za
to, że przekazujecie pamięć o nim i o polskiej tradycji swoim dzieciom” – powiedziała. Podczas uroczystości przedstawicieli środowisk polskich w Kazachstanie uhonorowano medalem „Pro Patria”.
O współpracy gospodarczej i politycznej, o wymianie młodzieży, a także o repatriacji Polaków
z Azji Środkowej i Syberii wicemarszałek Maria Koc
rozmawiała z sekretarz państwa Republiki Kazachstanu Gulszarą Abdukalikową, z wiceprzewodniczącym Senatu Kazachstanu Sergiejem Gromowem
i przedstawicielami Parlamentarnej Grupy Kazachsko-Polskiej. Wicemarszałek podziękowała władzom Kazachstanu za życzliwą politykę wobec polskiej mniejszości, umożliwiającą podtrzymywanie
więzi z krajem ojczystym, kultywowanie tradycji,
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obyczajów i nauki języka polskiego. Zaznaczyła, że
pamiętamy nie tylko o tragicznych losach Polaków
na kazachskiej ziemi, ale również o godnej najwyższego uznania postawie Kazachów. Podkreśliła, że
w zbiorowej pamięci naszego narodu zachowała się
głęboka wdzięczność dla narodu kazachskiego za
pomocną dłoń wyciągniętą do Polaków deportowanych do Kazachstanu przez reżim stalinowski.
Podczas pobytu w Astanie polska delegacja
uczestniczyła również w otwarciu wystawy „Armia Andersa – Szlak Nadziei” w muzeum w Alżir,
utworzonym na miejscu Akmolińskiego Obozu Żon
Zdrajców Ojczyzny, gdzie więziono kobiety zmuszane przez sowiecki reżim do niewolniczej pracy.
Senatorowie spotkali się ponadto z metropolitą
Archidiecezji Najświętszej Marii Panny w Astanie,

Przegląd wydarzeń
przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Kazachstanu abp. Tomaszem Petą. W trakcie
spotkania rozmawiano o roli, jaką odgrywa Kościół
w życiu Polonii. Wicemarszałek Senatu podziękowała arcybiskupowi za pielęgnowanie wiary, tradycji i języka wśród Polaków w Kazachstanie. W Karagandzie senatorowie spotkali się z miejscową
Polonią. Trzynastu osobom wręczono Honorowe
Odznaki Sybiraka, pięciu zaś – Karty Polaka. Rozmawiano na temat zmian w ustawach o repatriacji
i o Karcie Polaka.

W Spassku, gdzie znajdował się specjalny radziecki obóz dla jeńców wojennych, w którym umieszczono kilkuset polskich jeńców wojennych wziętych
do niewoli po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu
1939 r., senatorowie złożyli kwiaty i zapalili znicze
przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary.
W trakcie pobytu w Kazachstanie delegacja spotkała się z prezesami działających tam organizacji
polonijnych. Omówiono m.in. zasady repatriacji
według znowelizowanej ustawy, rozmawiano na temat potrzeb środowisk polskich w tym kraju.

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

PRZEGLĄD
WYDARZEŃ
Podczas 39. posiedzenia 20 kwietnia 2017 r. Senat
odwołał Grzegorza Czeleja z funkcji wicemarszałka i powołał na to stanowisko Michała Seweryńskiego, dotychczasowego przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
„Dziękuję za to zaufanie i przyjmuję ten urząd,
świadom odpowiedzialności, jaka na mnie ciąży.
Mam zamiar pełnić go z poszanowaniem całej Izby,
wszystkich pań i panów senatorów, i z poszanowaniem praw, które wszystkim członkom Izby przysługują” – powiedział nowo wybrany wicemarszałek
Senatu.

Negocjacji pretendowało 12 3-osobowych drużyn.
Negocjacje rundy finałowej poświęcone były planom energetycznym Polski na najbliższe 10 lat.
Uczestników oceniali wybitni eksperci negocjacyjni
i biznesowi. Dla najlepszego negocjatora marszałek
Stanisław Karczewski ufundował specjalny puchar,
który senator Marek Rocki wręczył Jonathanowi
Christopherowi White’owi z American University
Washington College of Law.
Organizatorem turnieju było Studenckie Koło Naukowe Negocjator ze Szkoły Głównej Handlowej.
8 maja 2017 r. w Senacie marszałek Stanisław Karczewski wręczył nagrody laureatom konkursu wiedzy o Senacie RP, zorganizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 3 im. Senatu RP w Braniewie wspólnie z Zespołem Edukacji Obywatelskiej Centrum
Informacyjnego Senatu. W 2-etapowym konkursie,
dotyczącym historii i współczesnej działalności Senatu, wzięli udział uczniowie 35 szkół podstawowych z woj. warmińsko-mazurskiego.
W uroczystości wzięli również udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP
w Braniewie. Podczas pobytu w Warszawie młodzież zwiedziła parlament, Zamek Królewski, pałac

Zwycięzcą Międzynarodowego Turnieju Negocjacyjnego – The Warsaw Negotiation Round, którego finał odbył się 7 maja 2017 r. w Senacie, został
Zespół z American University Washington College of Law. Do tytułu Międzynarodowego Mistrza
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w Wilanowie, wzięła udział w symulacji obrad senatu staropolskiego i uczestniczyła w warsztatach
tematycznych.
W nocy z 20 na 21 maja 2017 r. można było zwiedzić wnętrza Senatu. Z okazji 14. Warszawskiej
Nocy Muzeów do parlamentu przybyło kilka tysięcy

osób. Zwiedzający mogli zobaczyć salę obrad plenarnych, senackie kuluary i sale posiedzeń komisji,
w których prezentowane są zdjęcia i pamiątki otrzymane od rodzin byłych marszałków Senatu – Andrzeja Stelmachowskiego i Augusta Chełkowskiego
oraz wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego.
Przewodnicy opowiadali o historii Izby, w tym ciekawostki związane z budynkiem.
W tym roku można było obejrzeć wystawy poświęcone senatorowi II RP Leonowi Jancie-Połczyńskiemu i Studenckiemu Komitetowi Solidarności.
Goście odwiedzający Senat mogli rozwiązać przygotowany specjalnie na tę okazję quiz. Prawidłowe rozwiązanie 10 zagadek nagradzano senackimi
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upominkami. Opuszczający gmach Izby otrzymywali także senackie materiały informacyjne i edukacyjne.
2–4 czerwca 2017 r. w Węgrowie odbył się II
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wicemarszałek Senatu Marii Koc. W turnieju udział
wzięło 13 drużyn młodzieżowych w wieku 10–11 lat
z Polski, Litwy i Białorusi. Puchar zdobyła drużyna
Orlęta Radzyń Podlaski. Turniej uświetnił specjalny
mecz pomiędzy reprezentacją Senatu RP a drużyną Czarni Węgrów oldboy, zakończony remisem
3:3. W skład drużyny Senatu wchodzili senatorowie:
Rafał Ambrozik, Wiesław Kilian, Waldemar Kraska,
Andrzej Mioduszewski, Aleksander Szwed i Jerzy
Wcisła oraz pracownicy Kancelarii Senatu.
20 czerwca 2017 r. w Senacie odbyła się gala
ogólnopolskiego konkursu „Wzór osobowy godny
naśladowania – uczniowskie biografie”, zorganizowanego pod patronatem Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej
w Instytucie Pedagogiki KUL. Konkurs był adresowany do nauczycieli V–VI klas szkół podstawowych,
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gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ich zadaniem było napisanie biografii ucznia, który poprzez
realizację swoich pasji, postawę i podejmowane
inicjatywy stanowi wzór godny naśladowania. Najlepszych 26 prac zostało opublikowanych w książce
„Młodzież, jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne
naśladowania” pod redakcją prof. Krystyny Chałas
z KUL. Podczas uroczystości pamiątkowymi statuetkami uhonorowano zarówno nauczycieli – autorów
biografii, jak i ich bohaterów.

Konferencje, wystawy
Z okazji 20. rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP 3 kwietnia 2017 r.
w Senacie odbyła się konferencja naukowa „Konstytucja «Solidarności»”, zorganizowana przez
marszałków Sejmu i Senatu – Marka Kuchcińskiego
i Stanisława Karczewskiego we współpracy z Seminarium Nauki o Państwie. Jak podkreślano podczas
debaty, obywatelski projekt Konstytucji RP z 1994 r.
miał ogromne znaczenie, był niejako syntezą „Solidarności”. W odróżnieniu od konstytucji z 1997 r.
nawiązywał do tradycji II RP, zapewniając ciągłość
państwa. Zdaniem uczestników konferencji obowiązująca obecnie konstytucja z 1997 r. wymaga zmiany, a senackie spotkanie powinno zapoczątkować
debatę na ten temat.
Marszałek Stanisław Karczewski przypomniał, że
obywatelski projekt konstytucji „schronienie” znalazł właśnie w Senacie, a z jego powstaniem związani byli m.in. senatorowie: August Chełkowski, Zbigniew Romaszewski i Piotr Ł.J. Andrzejewski.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu przedstawił m.in. kontekst

polityczny, w którym powstał obywatelski projekt
konstytucji.
Podczas konferencji odbyły się 3 panele dyskusyjne, a ich uczestnicy brali udział w pracach nad
obywatelskim projektem. Pierwszy panel dotyczył
genezy i losów obywatelskiego projektu konstytucji.
Kolejne były poświęcone wizji wspólnoty, państwa
i prawa w tym projekcie, a także jego wymiarowi
społecznemu, socjalnemu i związkowemu.
11 kwietnia 2017 r. w Senacie, pod patronatem
marszałka Stanisława Karczewskiego, odbyła się
konferencja „Zagłada chorych psychicznie – pamięć i wyzwanie”. Spotkanie zorganizowała Komisja Zdrowia wspólnie z Komisją Historii Psychiatrii
Polskiej i Komisją Reformy Opieki Psychiatrycznej
Polskiego Towarzystwa Psychiatrii w ramach wydarzeń związanych z I Kongresem Zdrowia Psychicznego.
Otwierając konferencję, marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że zły stan polskiej psychiatrii po
części jest winą polityków, którzy nie chcą rozmawiać o psychiatrii. Przypomniał prace nad Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego,
kiedy wydawało się, że wiele on zmieni w psychiatrii zarówno organizacyjnie, jak i w społecznej mentalności. Tak się jednak nie stało.
Prof. Tadeusz Nasierowski z Katedry Psychiatrii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mówiąc o zagładzie osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce, podkreślił, że nie znalazła
ona należytego miejsca w pamięci Polaków zarówno zbiorowej, jak i indywidualnej. Przypomniał, że
podczas II wojny światowej Niemcy zamordowali
w Polsce ok. 20 tys. osób chorych psychicznie, stanowiących pierwszą grupę ofiar nazistowskiego ludobójstwa. Planowa ich zagłada rozpoczęła się już
w 1939 i 1940 r., kiedy m.in. wypróbowano na nich
zupełnie nową metodę zabijania gazem. W latach
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1939–44 realizowano program Aktion T4, którego
celem była eliminacja ludzi niedorozwiniętych psychicznie i fizycznie, przewlekle chorych czy niepoczytalnych. Podczas konferencji prof. Tadeusz
Nasierowski przypomniał także historię psychiatrii
w PRL, obarczonej przede wszystkim bezpośrednimi związkami z psychiatrią sowiecką i prymatem
pawłowizmu, wykorzystywaniem jej do celów politycznych.
O zagrożeniach dla psychiatrii i całego społeczeństwa, wynikających ze wspomaganej śmierci
pacjentów z niepoddającą się leczeniu depresją,
mówił Tomasz Szafrański z kwartalnika „Psychiatria”. Z kolei dr Marek Balicki z Wolskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego podjął próbę odpowiedzi
na pytanie: „Czy politycy powinni bać się reformy
psychiatrii?”. Jego zdaniem powinni się bać przede
wszystkim niepodejmowania decyzji w tej sprawie,
ponieważ polski opresyjny azylowy model leczenia psychiatrycznego tkwi nadal głęboko w latach
60. i 70. XX w. Drastycznie niskie są także nakłady
na ten cel.
W opinii prof. Jacka Wciórki z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie podstawowym celem
reformy jest zapewnienie podmiotowości i dążenie
„od azylu do wspólnoty”. Człowiekowi z zaburzeniami psychicznymi należy zapewnić pomoc przede
wszystkim w jego środowisku – pomoc skuteczną,
godziwą i sprawiedliwą.
„Gratuluję i bardzo dziękuję, że ta wspaniała organizacja funkcjonuje już 150 lat, mimo że komuniści chcieli ją nie tylko zamknąć, chcieli zlikwidować
pamięć o niej” – mówił marszałek Stanisław Karczewski podczas uroczystości otwarcia w Senacie,
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20 kwietnia 2017 r., wystawy poświęconej Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”.
Otwarcie wystawy poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych kilkunastu członkom i działaczom Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”, przyznanych przez prezydenta Andrzeja
Dudę.
Ekspozycja, przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka
w Lesznie, przypomniała najważniejsze wydarzenia z dziejów stowarzyszenia, m.in. zlot grunwaldzki w Krakowie w 1910 r., powstania wielkopolskie
i śląskie, kształtowanie się polskiego skautingu,
powstanie Błękitnej Armii, historię sportu, zloty
w 20-leciu międzywojennym czy odrodzenie ruchu po 1989 r.
W Senacie 24 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja „Zarządzanie administracją publiczną –
wybrane problemy”, zorganizowana przez Komisję
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Zakładem Prawa Wydziału
Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i Instytutem
Otwartego Społeczeństwa.
„Reformy polskiej administracji prowadzone
od 1990 r. nastawione były na zmiany ustrojowe
i strukturalne, trudno jednak znaleźć argumenty
potwierdzające, iż w wyniku zmian ustrojowych
nastąpiła całościowa zmiana sposobu działania
administracji publicznej, czyli przejście z modelu biurokratycznego do modelu opartego o koncepcję nowego zarządzania publicznego” – mówiła prof. Anna Gołębiowska ze Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej w Warszawie. Przypomniała,
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że ważnym dokumentem, który określa kierunek
rozwoju administracji publicznej i samorządów
w Polsce jest strategia „Sprawne państwo 2020”.
Zwraca się w niej uwagę m.in. na usprawnienie
realizacji zadań, podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług, zwiększenie skuteczności
zarządzania, przejrzystość podejmowanych działań i kontroli.
O innowacyjności w zarządzaniu sektorem publicznym, jej istocie, rodzajach i uwarunkowaniach
mówił prof. Andrzej Wiatrak z Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem prof. Krystyny Lisieckiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach rozrasta się
„urzędniczenie” grupy urzędniczej, której celem jest
chronienie swego interesu, niepodejmowanie decyzji, aby uniknąć odpowiedzialności, nieinicjowanie
dobrej roboty, mimo że prawo na to pozwala. Wciąż
aktualne jest pytanie: jak zminimalizować lub wyeliminować nadal aktywnych 4 jeźdźców apokalipsy
polskiej biurokracji: gigantomanię, luksusomanię,
korupcję i arogancję władzy
w sektorze pozbawionym konkurencyjności?.
W Senacie 8 maja 2017 r.
młodzi lekarze i naukowcy ze
znanych polskich ośrodków
naukowych i klinicznych prezentowali innowacyjne rozwiązania, stosowane w różnych dziedzinach medycyny.
Konferencję
„Nowoczesne
technologie medyczne i ich
wpływ na profilaktykę oraz
codzienną praktykę kliniczną
w polskiej służbie zdrowia”
zorganizowano z inicjatywy
marszałka Stanisława Karczewskiego i przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych

PAN prof. Henryka
Skarżyńskiego.
Podczas konferencji
przedstawiono programy i nowoczesne techniki medyczne, m.in.:
laboratorium cyfrowej
patologii – ogólnopolski zintegrowany system
informatyczny
badań
naukowych, diagnostyki i edukacji w hematoonkologii,
Remedizer – program zdalnej
opieki nad pacjentami
z mechanicznym wspomaganiem serca, program identyfikacji osób
z wysokim ryzykiem
zachorowania na raka piersi i jajnika, oparty na testach genetycznych wykrywających mutacje charakterystyczne dla populacji polskiej, specjalistyczna
opieka nad dzieckiem ze skoliozą z wykorzystaniem
skoliometru i nakładki specjalistycznej, radioterapia
protonową wiązką skanującą, najnowsze osobiste
pompy insulinowe i systemy do ciągłego monitorowania glikemii, roboty w chirurgii onkologicznej,
najnowsze techniki operacyjne jaskry, nowy model prognostyczny utraty masy ciała u pacjentów
z otyłością olbrzymią poddawanych zabiegom bariatrycznym. Mówiono też o badaniach okulometrycznych i neuroobrazowych u pacjentów chorych
na schizofrenię i chorobę dwubiegunową oraz przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, a także zastosowaniu rozszerzonej
rzeczywistości w planowaniu zabiegów kardiologii
interwencyjnej.
Uczestnicy konferencji wysłuchali ponadto referatu jednego z 10 laureatów tegorocznej edycji
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konkursu Supertalenty w medycynie – Krzysztofa
Tomaszewskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęconego wykorzystaniu
koncepcji Evidence-Based Anatomy w naukach
medycznych.
Komisje: Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności we współpracy z Polską Izbą
Gospodarczą „Ekorozwój” 16 maja 2017 r. zorganizowały w Senacie konferencję „Polska liderem
czystych technologii węglowych w Unii Europejskiej”. Dyskutowano o tym, jakie działania w kwestii kształtowania polityki energetycznej powinna
podejmować Polska, której gospodarka opiera się na
węglu. Mówiono o tym zarówno w kontekście światowej polityki klimatycznej, jak i polityki unijnej, zakładającej dekarbonizację energetyki, zwiększanie
udziału odnawialnych źródeł energii w krajowych
miksach energetycznych i zaostrzanie norm emisji
dla przemysłu. Przedstawiono też rozwiązania technologiczne w zakresie instalacji do zgazowania węgla i produkcji gazu syntezowego.
Problemy środowiskowe, związane z wykorzystaniem węgla jako źródła energii, omówił minister
środowiska Jan Szyszko, aspekty bezpieczeństwa
energetycznego bazującego na węglu i polityczne
konsekwencje zaś – wiceminister energii Michał
Kurtyka. Jak poinformował, resort przygotował dokument „Kierunki rozwoju innowacji energetycznych”.
Dzięki przedstawionym w nim rozwiązaniom ma
się wzmocnić konkurencyjność polskiej energetyki.
O wyzwaniach dla polskiej energetyki w kontekście
rosnących kosztów wytwarzania mówił prezydent
Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski. Jego
zdaniem by uzdrowić sektor węglowy, należy zmienić politykę fiskalną.
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„Cieszę się, że tu, w Senacie sięgamy do historii,
przypominamy nietuzinkowe postacie, warte naśladownictwa. Takim człowiekiem był Leon Janta-Połczyński, senator I i III kadencji, minister rolnictwa
w 5 rządach II Rzeczypospolitej” – mówił marszałek Stanisław Karczewski, otwierając w Senacie
16 maja 2017 r. wystawę „Leon Janta-Połczyński
(1867–1961) – senator i minister z Borów Tucholskich”. Ekspozycję, z inicjatywy senatora Andrzeja Kobiaka, przygotowano z okazji 150. rocznicy
urodzin Leona Janty-Połczyńskiego, przypadającej
25 maja 2017 r.
Na wystawie przedstawiono poszczególne etapy życia Leona Janty-Połczyńskiego, pomorskiego
ziemianina. Ukazano przede wszystkim jego walkę
o zachowanie polskości w zaborze pruskim, działalność niepodległościową podczas I wojny światowej, starania o przyłączenie Pomorza Nadwiślańskiego do Polski, działalność polityczną w II RP.

Przegląd wydarzeń
Szczyt jego kariery politycznej przypadł na lata
1930–32, kiedy sprawował funkcję ministra rolnictwa w 5 kolejnych rządach. Był autorem koncepcji
współpracy międzynarodowej Polski oraz państw
bałtyckich i bałkańskich w zakresie wspólnej polityki rolno-handlowej. Zaprezentowano też fotografie, legitymacje senatora i ministra rolnictwa
z 1930 r.
„To 40 lat temu słowo «solidarność» zostało
po raz pierwszy napisane dużą literą. Wyrażam
wdzięczność tym wszystkim, którzy wtedy tak
odważnie się zachowali, podpisując deklarację
powołującą Studencki Komitet Solidarności” – powiedział marszałek Stanisław Karczewski, 17 maja
2017 r. otwierając w Senacie wystawę „Bunt w imperium – 40. rocznica utworzenia Studenckiego
Komitetu Solidarności”.
Ekspozycję, która przypomina powstanie i działalność komitetu, utworzonego 15 maja 1977 r. przez
studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i przyjaciół
Stanisława Pyjasa, zamordowanego 7 maja 1977 r.,
przygotował krakowski oddział IPN we współpracy
ze Stowarzyszeniem Maj 77. Inicjatorem jej zaprezentowania w Senacie był senator Bogdan Klich.
Przypomniano początki studenckiej opozycji w Krakowie, okoliczności powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, a także komitety, które kilka
miesięcy później powstały w innych ośrodkach akademickich – we Wrocławiu, w Warszawie, Gdańsku,
Szczecinie i Poznaniu. Na kilkudziesięciu planszach

zaprezentowano wystąpienia w obronie podstawowych praw i wolności łamanych w PRL, walkę
o powołanie niezależnej organizacji studenckiej,
o swobodny dostęp do literatury zakazanej przez
polityczną cenzurę.
24 maja 2017 r. w Senacie, w ramach obchodów
ogłoszonego przez Izbę Roku gen. Józefa Hallera,
odbyła się pierwsza część konferencji „Generał Józef Haller – współtwórca niepodległej Rzeczypospolitej”, zorganizowanej przez komisje: Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą oraz Obrony Narodowej we współpracy z Uniwersytetem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecne były
m.in. krewne gen. Józefa Hallera – Barbara Haller
i prof. Maria Dzielska. 25 maja 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła
się druga część konferencji, poświęcona aktywności społecznej i środowiskowej, a także maryjnej
religijności gen. Józefa Hallera.
Otwierając spotkanie, senator Jan Żaryn podkreślił, że gen. Józef Haller stał się jedną z ikon pokolenia II Rzeczypospolitej. Był jednym z niezłomnych,
którzy po II wojnie światowej nigdy nie pogodzili się
z powtórną utratą wolności przez Polskę.
Biografię gen. Józefa Hallera przedstawił prof.
Krzysztof Tarka z Uniwersytetu Opolskiego. Omówiono też szczegółowo jego karierę wojskową
i działalność polityczną. O zasłużonych dla Polski
członkach rodziny Hallerów mówił senator I–IV,
VI i VII kadencji Piotr Ł.J. Andrzejewski. Cezarego
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Emila Hallera – stryja gen. Józefa Hallera, ziemianina, działacza politycznego, powstańca styczniowego – wspominała jego prawnuczka prof. Maria
Dzielska. Uczestnicy konferencji wysłuchali również
archiwalnego nagrania wywiadu z Józefem Hallerem
dla Radia Wolna Europa, w którym opowiadał on
o powrocie do Polski w 1919 r., walkach polsko-ukraińskich w Galicji Wschodniej i na Wołyniu oraz
zaślubinach Polski z morzem.
30 maja 2017 r. w Senacie odbyła się konferencja
„Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”, zorganizowana przez Komisję Środowiska.
Uczestnicy spotkania zaproponowali m.in. ustanowienie nagrody św. Huberta za kultywowanie tradycji łowieckich i łączenie jej z ochroną środowiska. Apelowali również o podjęcie działań na rzecz
zmiany wizerunku łowiectwa i przywrócenia mu
należnego miejsca zarówno ze względu na nasze
dziedzictwo kulturowe, jak i ważną rolę w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Inny postulat dotyczył podjęcia szerokiej akcji edukacyjnej, mającej
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odkłamać mity narosłe wokół myślistwa we współczesnym świecie,
„oswojenia” myśliwego w społeczeństwie.
Zdaniem
przewodniczącego
Komisji Środowiska senatora Zdzisława Pupy konferencja powinna
zainaugurować debatę na temat
polskiego modelu łowiectwa, pozyskiwania i wykorzystywania
dziczyzny, a także wpisania go
na krajową listę niematerialnego
dziedzictwa UNESCO. Kolejne
zagadnienie to skrócenie dystansu
do łowiectwa i sprawienie, by myśliwy był pozytywnie postrzegany
jako ten, który przyczynia się swoją społeczną działalnością, finansowaną przede wszystkim z własnych środków, do
dobrostanu zwierząt i roślin.
Według ministra środowiska Jana Szyszki pod
względem zachowania środowiska naturalnego Polska stanowi unikat w skali światowej. Udało nam
się zachować w 100% rodzime gatunki zwierząt,
roślin i grzybów występujące w naszej strefie geograficznej, podczas gdy w większości państw UE
to tylko 40%. Stało się tak m.in. dzięki polskiej kulturze, tradycji łowieckiej i rodzinnemu modelowi
rolnictwa. W opinii ministra Europa może czerpać
z kształtowanego przez wieki modelu polskiego
łowiectwa, chroniącego bioróżnorodność. Opiera
się on na Polskim Związku Łowieckim i jego 120 tys.
członków – dobrze przygotowanych i wykształconych, społecznie realizujących swoją pasję. Kolejnymi atutami tego modelu są odpowiednio duże obwody łowieckie i stosunki własnościowe – w Polsce
właścicielem zwierzyny jest Skarb Państwa.
Z inicjatywy wicemarszałka Adama Bielana
1 czerwca 2017 r. w Senacie została otwarta wystawa „Czerwiec’76. Życie i działalność księdza
Romana Kotlarza”, przygotowana
przez Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych
w Stanie Wojennym w Radomiu
oraz Delegaturę Instytutu Pamięci
Narodowej w tym mieście.
Ekspozycja przypomniała życie Romana Kotlarza, niepokornego kapłana, który nie wahał
się w trudnych czasach stanąć
po stronie prawdy i wiary, a jego
duszpasterską posługę znaczyły
konflikty z komunistyczną władzą,
a także wydarzenia, które miały
miejsce 25 czerwca 1976 r., kiedy
na ulice Radomia wyszli robotnicy
w proteście przeciwko zapowiedzianym drastycznym podwyżkom
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cen żywności. Ksiądz Roman Kotlarz (1928–76)
stał się symbolem protestu robotniczego w 1976 r.
25 czerwca przyłączył się do robotników protestujących na ulicach Radomia, a potem, nie bacząc na
osobiste ryzyko, w swoich kazaniach występował
w ich obronie.
2 czerwca 2017 r. w Senacie o zadaniach,
roli, problemach i wyzwaniach stojących przed

samorządami zawodów zaufania publicznego mówili ich reprezentanci. Uczestnicy konferencji „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa
jednostki”, zorganizowanej przez Komisję Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego, byli zgodni, że gwarantem bezpieczeństwa jednostki jest niezależny samorząd zawodowy.
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Otwierając spotkanie, wicemarszałek Michał Seweryński podkreślił, że państwo, powierzając pewnym zawodom szerokie samorządowe uprawnienia,
włącznie z decydowaniem o dostępie do nich, ma
prawo oczekiwać, iż będą one wykonywane ze
szczególną odpowiedzialnością, w interesie publicznym.
Podczas konferencji przedstawiciele poszczególnych samorządów przedstawili swoje postulaty,
dotyczące m.in. ochrony instytucji tajemnicy zawodowej, wzmocnienia pozycji doradcy podatkowego,
uproszczenie i uporządkowanie systemu podatkowego (doradcy podatkowi), wprowadzenia obligatoryjnych mediacji w sprawach rodzinnych i niektórych gospodarczych, sporach konsumenckich
czy z zakresu prawa pracy, umożliwienia radcom
prawnych zatrudnionym w Krajowej Administracji
Skarbowej prowadzenia innej działalności zawodowej, oparcia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na obiektywnych kryteriach kwalifikujących
dane grupy obywateli do uzyskania takiej pomocy oraz precyzyjne określenie zakresu czynności
mieszczących się w jej ramach (radcowie prawni),
racjonalnego gospodarowania przestrzenią, zarządzania gospodarką wodną, energetyki wiatrowej,
przetargów, implementacji systemu Building Information Modeling, świadectw energetycznych (inżynierowie budownictwa).
W Senacie 7 czerwca 2017 r. odbyła się druga część konferencji „Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 1939–1990”, zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków
Przekazu przy współudziale Parlamentarnego
Zespołu Miłośników Historii i Zakładu Historii XX
wieku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Polskiego Towarzystwa Historycznego, Biblioteki Polskiej w Londynie i Instytutu

Pamięci Narodowej. Senacką cześć konferencji
zatytułowano „Od Raczkiewicza do Kaczorowskiego. Odpowiedzialni wobec Boga i historii za
losy Państwa”. Przybliżono podczas niej kolejne
etapy życia Władysława Raczkiewicza, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, marszałka Senatu
w latach 1930–35, 3-krotnego ministra spraw wewnętrznych, wojewody nowogródzkiego, wileńskiego, krakowskiego i pomorskiego, pierwszego
prezydenta RP na emigracji. Przypomniano też
sylwetki kolejnych prezydentów.
Dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska z Instytutu Historii PAN, przypominając francuski okres prezydentury Władysława Raczkiewicza, podkreśliła,
że akceptowały go na tym stanowisku zarówno strona sanacyjna, jak i opozycyjna. Nie był politykiem
pierwszego planu, ale uznawano go za państwowca,
sprawnego urzędnika i człowieka kompromisu.
Pierwsza część konferencji odbyła się w Toruniu
6 czerwca 2017 r., a ostatnia, zatytułowana „Drogi
i bezdroża legalizmu” – 11 czerwca 2017 r. w Londynie.
13 czerwca 2017 r. w Senacie na przykładzie Katolickiego Radia Podlasie dyskutowano o roli lokalnych
mediów w integrowaniu lokalnych społeczności,
kształtowaniu polskiej tożsamości i postaw patriotycznych. Jak podkreślano, należy przede wszystkim
rzetelnie ukazywać historię, tak aby ta sama osoba
w zależności od politycznego kontekstu nie była
raz bohaterem narodowym, a innym razem zdrajcą.
Konferencję „Polska polityka historyczna i media
lokalne z okazji 25-lecia działalności Katolickiego

Radia Podlasie” zorganizowano z inicjatywy wicemarszałek Marii Koc, senatora Waldemara Kraski
i dyrektora Katolickiego Radia Podlasie ks. Andrzeja
Sochala.
Otwierając spotkanie, wicemarszałek przypomniała, że Katolickie Radio Podlasie zaczęło nadawać 9 lipca 1992 r. Swoim zasięgiem obejmuje
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wschodnie Mazowsze, południowe Podlasie i północną Lubelszczyznę. Jak zaznaczyła, to wiodąca
nowoczesna rozgłośnia w tym regionie. Podziękowała za dotychczasową pracę pracownikom
i współpracownikom Katolickiego Radia Podlasie
i wręczyła jego dyrektorowi ks. Andrzejowi Sochalowi pamiątkowy medal senacki.
„Historia Polski i misja ewangelizacyjna Kościoła
były i są ze sobą ściśle powiązane (…) Katolickie
media w swojej działalności odnoszą się do historii jako nauczycielki dobrego, pięknego i wartościowego życia” – mówił dyrektor Katolickiego Radia Podlasie ks. Andrzej Sochal. Poinformował, że
w 2013 r. powstało Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, zrzeszające 23 stacje diecezjalne.
Tygodniowo słucha ich 2,5 mln osób. „Katolickie
Radio Podlasie w ciągu 25 lat wykonało gigantyczną pracę w popularyzacji wiedzy historycznej, dokumentacji, a także tworzenia poczucia
wspólnoty. Robiliśmy to wyłącznie we własnym
zakresie, bez żadnego wsparcia ze strony instytucji centralnych” – mówił dyrektor Łukowskiego
Ośrodka Kultury i dziennikarz Katolickiego Radia
Podlasie Grzegorz Skwarek. W jego opinii media
lokalne to doskonałe narzędzie do współtworzenia i realizowania polityki historycznej. O historii
Polski z perspektywy małych ojczyzn mówił senator Jan Żaryn.
Konferencji towarzyszyła wystawa ukazująca
działalność Katolickiego Radia Podlasie.
19 czerwca 2017 r. w Senacie wręczono nagrody laureatom 15. edycji konkursu „Sołtys Roku”,

organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej”
i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Uroczystość
poprzedziła konferencja „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo”, przygotowana przez
komisje: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi we
współpracy z organizatorami konkursu.
Podczas konferencji Ilona Matysiak z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie mówiła o sołeckiej aktywności
z punktu widzenia socjologicznego. Jej zdaniem
największy wpływ na funkcjonowanie sołectw
mają lokalni liderzy, a tymi niewątpliwie są sołtysi, którzy znają problemy swoich społeczności, mają wizję rozwoju sołectwa, potrafią słuchać mieszkańców i angażować ich do aktywnej
współpracy na rzecz innych. Przykłady dobrego
funkcjonowania sołectw, m.in. dzięki współpracy
z lokalnymi władzami samorządowymi, przedstawił burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Podczas
spotkania wnioski płynące z konferencji „Kierunki
zmian statusu prawnego sołectwa”, która odbyła się 31 stycznia 2017 r. w Senacie, przedstawili
przewodniczący komisji samorządu senator Piotr
Zientarski i dr Edyta Hadrowicz ze Szkoły Wyższej
im. Pawła Włodkowica w Płocku. Najważniejszy
dotyczył upodmiotowienia sołectwa i przyznania
mu osobowości prawnej.
Marszałek Stanisław Karczewski 28 czerwca
2017 r. otworzył w Senacie wystawę „Pod przewodnią gwiazdą nauki. Marian Smoluchowski –
w stulecie śmierci”, przygotowaną przez Muzeum
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Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Polskie Towarzystwo Fizyczne we współpracy z Komisją Nauki,
Edukacji i Sportu.
Wystawa ukazywała życie i prace Mariana Smoluchowskiego, wybitnego polskiego naukowca,
jednego z twórców fizyki statystycznej. Zaprezentowano jego osiągnięcia naukowe i prywatne pasje,
przede wszystkim umiłowanie przyrody i wędrówek
górskich, zainteresowania muzyczne i artystyczne,
kolejne etapy kariery naukowej, a także działalność
społeczną, m.in. w Towarzystwie Tatrzańskim czy
Polskiej Akademii Umiejętności.
30 czerwca 2017 r. w Senacie przypomniano postać Mariana Smoluchowskiego, wybitnego fizyka,
badacza i nauczyciela akademickiego przełomu XIX
i XX w. Konferencję „W 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka” zorganizowała Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
wspólnie z Polskim Towarzystwem Fizycznym.
Otwierając spotkanie, wicemarszałek Adam
Bielan podkreślił, że cechą dorobku prof. Mariana Smoluchowskiego jest interdyscyplinarność.
Z jednej strony, był wybitnym fizykiem, z drugiej
zaś – współpracował twórczo z filozofami szkoły
lwowsko-warszawskiej. Równocześnie należał do
czołowych alpinistów europejskich swojej epoki,
wytyczał nowe drogi w Alpach i Tatrach, był uznanym narciarzem i popularyzatorem tej dyscypliny
sportu. Był też patriotą, przywiązanym do języka
ojczystego, kultury i przyrody polskiej. Wicemarszałek Adam Bielan przypomniał słowa Alberta Einsteina, który z nim współpracował: „Wszyscy, którzy
znali Smoluchowskiego osobiście, cenili go nie tylko
jako pełnego zapału uczonego, lecz także dlatego,
że był szlachetnym, wrażliwym i wspaniałomyślnym
człowiekiem… Los przedwcześnie położył kres jego
owocnej pracy badawczej i nauczycielskiej, szanujmy jednak dalej dzieło jego i pamięć o jego życiu”.
O życiu i działalności Mariana Smoluchowskiego mówił prof. Bogdan Cichocki z Wydziału Fizyki

Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomniał m.in.
środowisko, z którego uczony się wywodził, życie
rodzinne, kolejne etapy jego błyskotliwej kariery
naukowej.

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

52

SPIS TREŚCI
Z posiedzeń Senatu

1

Z prac komisji

14

Aktywność
międzynarodowa

21

Senat
wobec Polonii

32

Przegląd wydarzeń 41

Wydawca i redakcja:
Centrum Informacyjne Senatu
Kancelaria Senatu
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6
Zespół redakcyjny:
Urszula Makowska
Małgorzata Nadobnik-Hassa
Julita Rudzka
Redaktor techniczny:
Jacek Pietrzak
Zdjęcia: Przemysław Cebula, Katarzyna Czerwińska, Andrzej Hrehorowicz (KPRP), Grzegorz Jakubowski (KPRP), Michał Józefaciuk,
Jolanta Kluczek, Robert Kolasa, Michał Piotrowski, Grzegorz Seroczyński, Hanna Zaworonko-Olejniczak, Dziennik Związkowy, PAP

KWARTALNIK – NR 2/2017 – KWIECIEŃ–CZERWIEC 2017 R.

KRONIKA

SenatU Rzeczypospolitej Polskiej

IX
KadencjA

