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Z POSIEDZEŃ
SENATU
Rozpatrzone ustawy
48. posiedzenie Senatu
(18–19 października 2017 r.)
Na podstawie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego
węgla, przyjętej bez poprawek przez Senat, emeryci
i renciści, którzy mieli prawo do bezpłatnego węgla,
otrzymają do końca 2017 r. jednorazowe świadczenie w wysokości 10 tys. zł. Rekompensata przysługuje także wdowom, wdowcom i sierotom otrzymującym renty rodzinne po uprawnionych do deputatu
górnikach; w tym wypadku zostanie ona podzielona
proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych do
świadczeń po zmarłym górniku. Świadczenie będzie
finansowane z dotacji celowej, przyznawanej przez
ministra właściwego ds. gospodarki złożami kopalin
na wniosek przedsiębiorstwa górniczego. Zostanie
nim objętych 235 tys. osób; na ten cel przeznaczono
2 mld 350 mln zł.

publicznie. W ustawie zawarto też rozwiązania korzystne zarówno dla dziennikarzy, jak i czytelników.
Przewiduje ona, że w razie zgłoszenia żądania autoryzacji trzeba jej będzie dokonać niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 6 (dzienniki) lub
24 godzin (czasopisma) od momentu zapoznania
się z tekstem przewidzianym do publikacji, chyba
że osoba udzielająca informacji umówi się inaczej
z dziennikarzem. Zamiast odpowiedzialności karnej nowela wprowadza odpowiedzialność wykroczeniową w wypadku publikacji wypowiedzi bez
umożliwienia jej autoryzacji. Nowe przepisy usuwają ponadto z ustawy odwołania do PRL.
Senat przyjął nowelę z poprawką, zgodnie z którą
odpowiedzialność za wykroczenie, polegające na
uniemożliwieniu autoryzacji, ma dotyczyć wyłącznie dosłownie cytowanych wypowiedzi, doprecyzowującą też przepis wyłączający karalność nieautoryzowanych publikacji niektórych wypowiedzi.

Sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Andrzej Mioduszewski (w środku).

49. posiedzenie Senatu
(9–10 listopada 2017 r.)

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo prasowe
uchwalono w wyniku wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, kwestionującego nieprecyzyjne przepisy, dotyczące autoryzacji wypowiedzi
udzielonej dziennikarzowi. Nakłada ona na przedstawicieli mediów obowiązek poinformowania osoby udzielającej wypowiedzi o przysługującym jej
prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Dziennikarz nie będzie mógł odmówić takiej osobie autoryzacji takiej wypowiedzi, jeśli nie
publikowano jej wcześniej lub została wygłoszona

Izba wprowadziła 9 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach. Senatorowie doprecyzowali m.in., że przepisy
ustawy o cudzoziemcach będą miały zastosowanie
nie tylko do wydawania kart pobytu, ale również do
ich wymiany i unieważnienia.
Ustawa zmienia zasady i tryb uznania osób polskiego pochodzenia za repatriantów, a także udzielania im pomocy przez państwo. Obejmuje pomocą
całe rodziny repatriantów, a nie poszczególnych ich
członków. Wprowadza określenie „najbliższej rodziny repatrianta”; są nią małżonek repatrianta i jego
małoletnie dzieci lub dzieci pozostające pod władzą
rodzicielską co najmniej jednego z rodziców, którzy
przybyli do Polski razem z repatriantem. Przewiduje
podniesienie o 25 tys. zł wysokości pomocy na zakup mieszkania na rodzinę. Oznacza to, że łącznie
rodzinie repatriantów będzie przysługiwać 50 tys.
zł dotacji. Wysokość dotacji z budżetu państwa,
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Sprawozdawca wniosku mniejszości komisji: Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Piotr Wach.
Głosowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy
o cudzoziemcach.

przekazywanej gminie zapewniającej lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom
jego najbliższej rodziny, będzie uzależniona od metrażu i miejsca położenia nieruchomości.
Nowela zakłada także odstąpienie od warunku
wydania wizy krajowej w celu repatriacji, polegającego na wykazaniu deportowania lub zesłania przez
władze ZSRR. Wymóg ten uniemożliwiał przyjazd
do Polski w ramach repatriacji osób, które, spełniając pozostałe warunki repatriacji, nie znajdowały się
w posiadaniu dowodów potwierdzających fakt swojej deportacji lub swoich przodków.
Utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
(OSE) jako publicznej sieci telekomunikacyjnej, dzięki której od 1 września 2018 r. szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe zaczną otrzymywać bezpłatny
dostęp do szerokopasmowego internetu, przewiduje
ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, przyjęta przez Izbę bez poprawek. Sieć będzie budowana w latach 2018–20. Operatorem OSE będzie
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, który ma zapewniać dostęp do internetu o sumarycznej przepustowości co
najmniej 100 Mb/s. Oprócz tego ma on świadczyć
szkołom usługi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i dostępu do technologii cyfrowych,
a także promować zasady bezpiecznego korzystania
z technologii cyfrowych. OSE ma być finansowane
z budżetu państwa lub ze środków UE. W szkolnej
sieci pojawią się zabezpieczenia przed wirusami,
spamem, włamaniami, kradzieżą tożsamości, a treść
będzie filtrowana pod kątem informacji niedozwolonych dla dzieci i młodzieży.
Celem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przyjętej przez Senat bez poprawek, jest uporządkowanie systemu finansowania oświaty. Zmiany dotyczą dotacji: przedszkolnej, podręcznikowej
i dotowania placówek oświatowych z budżetów samorządów. Inne będą też zasady korzystania przez
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samorządy z dotacji na pomoc socjalną dla uczniów,
tak by zwiększyć możliwość udzielania stypendiów
i zasiłków szkolnych w gminach biedniejszych; zróżnicowano wysokość wkładu własnego w zależności
od zamożności gminy. Zmiany dotyczą też Karty
Nauczyciela, m.in. modyfikują zasady oceny pracy
nauczyciela, zwiększają skalę ocen pracy do 4-stopniowej. Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli
zostanie wydłużona z 10 do 15 lat, z możliwością
jej skrócenia lub wydłużenia. Przy awansie zawodowym odejdzie się od oceny dorobku zawodowego
nauczyciela na rzecz oceny jego pracy. Niezależnie
od tego takiej ocenie co 3 lata będą podlegać wszyscy nauczyciele.
Ustawa wprowadza od 1 września 2020 r. nowy
dodatek – za wyróżniającą się pracę, przysługujący
nauczycielowi dyplomowanemu. Określa również
tygodniową obowiązkową liczbę godzin bezpośredniej pracy z uczniami dla nauczyciela, pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego
oraz terapeuty pedagogicznego w wymiarze 22 godzin.
Nowe przepisy dotyczą też zmian w udzielaniu
nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.
O jego potrzebie orzekać będzie lekarz medycyny
pracy, a nie, jak dotychczas, lekarz pierwszego kontaktu. Zlikwidowane zostanie stanowisko asystenta
nauczyciela. Osoby obecnie pracujące jako asystenci będą mogły być zatrudnione na tym stanowisku
nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.
Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, którą
Izba przyjęła bez poprawek, ma na celu poprawę
organizacji i jakości funkcjonowania podstawowej
opieki zdrowotnej (POZ). Przewiduje, że lekarzem
POZ docelowo będzie specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej lub lekarz w trakcie specjalizacji
oraz specjalista II stopnia w dziedzinie medycyny
ogólnej. Będzie on decydował o postępowaniu terapeutycznym wobec pacjenta. Ustawa wprowadza także wymóg wyznaczenia tzw. koordynatora
administracyjnego. Do jego zadań będzie należała
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organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, m.in. podawanie pacjentowi informacji o tym
procesie.
Zgodnie z ustawą POZ będzie finansowana ze
środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Podstawą
finansowania będzie stawka kapitacyjna. Oprócz
niej będą funkcjonować: budżet powierzony (środki
przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej), opłata zadaniowa (dodatkowe środki, przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej) i dodatek motywacyjny za wynik leczenia
i jakości opieki. Wprowadzenie nowego modelu organizacyjnego POZ będzie poprzedzone pilotażem,
prowadzonym do 31 grudnia 2019 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, poparta przez Izbę bez poprawek, ma na
celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego
od osób prawnych, zapewnienie powiązania wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie
dochodu. Przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić, czy
ich kontrahenci uczciwie płacą podatki i terminowo
składają deklaracje. Nowelizacja zawiera przepisy
uszczelniające system podatku dochodowego od
osób prawnych, m.in. dzięki implementacji dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r., mającej
na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania. Zmienia zasady uwzględniania w podstawie opodatkowania banków tworzonych rezerw
na ryzyko związane z działalnością banków i, tworzonych w bankach stosujących międzynarodowe
standardy rachunkowości, odpisów na oczekiwane
straty kredytowe.
Nowe przepisy mają też ułatwić prowadzenie
działalności gospodarczej, w szczególności przez
małe i średnie przedsiębiorstwa. Podwyższono
z 3500 zł do 10 tys. zł limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na

Sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator
Grzegorz Bierecki (z prawej).

nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Zwolniono z obowiązku wpłaty
zaliczki na podatek dochodowy, gdy należny podatek, pomniejszony o sumę wpłaconych zaliczek, nie
przekracza 1000 zł. Podwyższono ponadto o 100%,
do 85 528 zł rocznie, limit stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Wprowadzono roczny limit przychodu w wysokości 100 tys.
zł, warunkujący możliwość stosowania ryczałtu od
przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę
ryczałtu 8,5%, i stawkę ryczałtu 12,5% powyżej tej
kwoty.
50. posiedzenie Senatu
(14–15 listopada 2017 r.)
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok
2017, którą Senat przyjął bez poprawek, zwiększa
limit wydatków w budżecie. Zaoszczędzone środki
zostaną przeznaczone m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów
górników, dokapitalizowanie Polskiego Funduszu
Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu, zrekompensowanie
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mniejszych
wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień
z opłat abonamentowych za lata 2010–17 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych.
Na mocy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok ok. 2,3 mld zł zostanie przeznaczone na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów górników. Sektor górniczy ma otrzymać 3,2 mld zł, w tym ok. 1 mld zł
na restrukturyzację kopalń. Jak przewiduje ustawa,
przyjęta przez Izbę bez poprawek, minister kultury
i dziedzictwa narodowego przekaże rekompensatę dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w wysokości 980 mln zł za utracone w latach 2010–17
wpływy z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień
ustawowych i na opłacenie zwiększonych składek

Wiceminister finansów Teresa Czerwińska.
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do organizacji międzynarodowych. W sumie do resortu kultury ma trafić 1,2 mld zł.
Zostaną też utworzone rezerwy celowe: w wysokości 88 mln zł na zakup wyposażenia gabinetów
profilaktyki zdrowotnej w publicznych szkołach
podstawowych i średnich, zapewniających uczniom
poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej, a w wysokości 316,9 mln zł na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz
wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty.
Ostatnia zmiana to dokapitalizowanie Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. Minister rozwoju przeznaczy dodatkowe środki na zakup i objęcie akcji
w podwyższonym kapitale zakładowym Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu oraz Polskiego Funduszu
Rozwoju na realizację zadań zapisanych w „Strategii
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (1,9 mld zł).
Dokapitalizowany ma być także Bank Gospodarstwa Krajowego (1,5 mld zł).
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, przyjęta przez Senat bez poprawek, przewiduje
likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu
działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. Wprowadzono
m.in. zmiany w zakresie podatku PIT i CIT, w szczególności zasad odliczania od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych
na działalność badawczo-rozwojową; dodano przepisy odnośnie do wsparcia podmiotów popularyzujących osiągnięcia naukowo-techniczne i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; wprowadzono
możliwość nieodpłatnego dysponowania pasmem
w celu przeprowadzania badań i testów; zwiększono zakres działania spółek tworzonych przez uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze; zmodyfikowano zasady i strukturę
działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

zwiększono ulgi związane z działalnością badawczo-rozwojową do 100%, a w wypadku centrów
badawczo-rozwojowych – do 150%; wprowadzono
ułatwienia dotyczące finansowania start-upów i zarządzania infrastrukturą badawczą; wprowadzono
nowy rozdział o wspieraniu innowacyjności.
Poza tym ustawa upoważnia ministra właściwego
ds. gospodarki do udzielania pomocy finansowej
dla przedsiębiorców w zakresie: projektów badawczo-rozwojowych, wspierania innowacji procesowych i organizacyjnych, wspierania innowacyjności,
wspierania klastrów innowacyjnych, usług doradczych, wspierania udziału przedsiębiorców w targach i misjach gospodarczych, pomocy szkoleniowej, pomocy dla małych przedsiębiorców.
Celem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw jest usprawnienie
procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i ich rodzin, którzy będą się ubiegać o pobyt czasowy w Polsce w związku z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa spoza UE, oraz cudzoziemców studiujących
w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich uczelniach i podejmujących pracę
w naszym kraju. Maksymalny okres przeniesienia będzie wynosił 3 lata w wypadku kadry kierowniczej
i specjalistów oraz 1 rok w wypadku pracowników
odbywających staż. Po upływie tego okresu osoby te
będą musiały opuścić terytorium państw członkowskich, chyba że otrzymają zezwolenie na pobyt na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi. Aby uzyskać takie zezwolenie, trzeba będzie
wykazać się wcześniejszym zatrudnieniem w tym
samym przedsiębiorstwie na 1 rok przed początkiem
obowiązywania zezwolenia. Zezwolenie to będzie
dawało prawo do zamieszkania w Polsce członkom
rodziny takiego pracownika oraz prawo do podjęcia
pracy w naszym kraju.
Senat wprowadził 30 poprawek do ustawy. Zdecydował m.in., że przepisy, które miały wejść w życie
1 stycznia 2018 r., zaczną obowiązywać po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Pozostałe zmiany
miały charakter techniczno-redakcyjny.

Sprawozdawca komisji: Budżetu i Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Nauki, Edukacji
i Sportu senator Kazimierz Wiatr.

Sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Łukasz Mikołajczyk (z prawej).
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Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności,
przyjęta przez Izbę bez poprawek, przewiduje utrzymanie obowiązku meldunkowego i wprowadza
możliwość zameldowania się w formie elektronicznej, za pośrednictwem internetu. Określa też zasady
nadawania numeru PESEL cudzoziemcom meldującym się na pobyt stały lub czasowy w Polsce oraz
likwiduje rejestry zamieszkania cudzoziemców.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego oraz niektórych innych ustaw dostosowuje przepisy m.in. do orzeczeń Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Konstytucyjnego, dotyczących uprawnień osób z zaburzeniami
psychicznymi kierowanych bez ich zgody do domów pomocy społecznej oraz tych, wobec których
stosuje się przymus bezpośredni. Przyjęcie do domu
pomocy społecznej osoby ubezwłasnowolnionej
bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego będzie wymagało orzeczenia sądu opiekuńczego. Osoba ubezwłasnowolniona będzie mogła
złożyć wniosek o zmianę tego orzeczenia, a także
o wypisanie jej ze szpitala psychiatrycznego. Nowela wprowadza obowiązek badania co najmniej raz
na 6 miesięcy stanu zdrowia psychicznego osoby
przebywającej w domu pomocy społecznej w celu
stwierdzenia, czy nadal powinna przebywać w takiej placówce. Nowe przepisy mają też zapewnić
odpowiednią ochronę prawną osób kierowanych
bez ich zgody do domu pomocy społecznej. Sąd
będzie miał obowiązek ustanowienia dla osoby, której postępowanie dotyczy bezpośrednio, adwokata
lub radcy prawnego z urzędu nawet bez złożenia
wniosku, jeżeli osoba ta ze względu na stan zdrowia
psychicznego nie jest zdolna do jego złożenia, a sąd
uzna udział adwokata w sprawie za potrzebny.
Izba przyjęła nowelę z poprawką, która doprecyzowywała, że wyrażenie przez przedstawiciela
ustawowego zgody na przyjęcie osoby małoletniej
do domu pomocy społecznej, nawet jeśli pozostaje
ona pod władzą rodzicielską, wymaga uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego.
51. posiedzenie Senatu
(5–6 grudnia 2017 r.)
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw ma na celu
uszczelnienie systemu VAT, zwiększenie pewności
obrotu gospodarczego, poprawę pozycji konkurencyjnej uczciwych przedsiębiorców. Wprowadza mechanizm podzielonej płatności, mający uszczelnić
system podatku od towarów i usług, ograniczając
jego wyłudzenia z użyciem tzw. znikających podatników, oraz zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, większą
pewność działalności gospodarczej i równość zasad
konkurencji, a także zapobiegać unikaniu płacenia

Sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator
Krzysztof Mróz.

podatku. Umożliwi podatnikowi zapłatę swojemu
kontrahentowi faktury VAT w 2 strumieniach finansowych: w strumieniu netto i w strumieniu VAT. Kwota
netto będzie dostępna dla kontrahenta w tradycyjny sposób bez ograniczeń, VAT natomiast będzie
wpływał na specjalnie dedykowane konto. Podatnik
będzie miał ograniczone możliwości dysponowania
kwotami tam się znajdującymi. Pieniędzmi z tego
konta – także na specjalne konto – będzie można
płacić VAT poddostawcom lub regulować zobowiązanie VAT w rozliczeniach z fiskusem.
Mechanizm ten będzie dobrowolny. Ustawa
wprowadza jednak system zachęt, który ma skłaniać
przedsiębiorców do korzystania z niego, zwłaszcza
wówczas, gdy przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta. Te zachęty to m.in. przyspieszony do 25 dni zwrot VAT,
brak stosowania sankcji w VAT, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej. Nowela nakłada na banki
i SKOK obowiązek założenia wszystkim podatnikom
rachunków VAT.
Izba uchwaliła 10 zmian do nowelizacji. Jedna
z nich zakłada, że ze wzoru na wyliczenie kwoty
obniżającej zobowiązanie podatkowe powinna wynikać konkretna kwota, którą dopiero potem można zaokrąglić do pełnych złotych. Kolejne m.in.
ujednolicają przepisy przejściowe i uzupełniają
te dotyczące realizacji rozliczeń z tytułu wpływu
płac z rachunku VAT na rachunek urzędu skarbowego. Senatorowie przesunęli również z 1 kwietnia
na 1 lipca 2018 r. termin wejścia ustawy w życie.
Celem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń jest
implementacja przepisów unijnych, dotyczących
zarówno dystrybucji ubezpieczeń, jak i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Ustawa ma też zapewnić
niezakłóconą konkurencję między podmiotami oferującymi ubezpieczenia i wzmocnić ochronę klienta
zawierającego umowę ubezpieczenia. Klienci będą
korzystać z jednakowej ochrony niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń. Dystrybutorami ubezpieczeń będą zarówno pośrednicy
ubezpieczeniowi, jak i zakłady ubezpieczeń. Klient
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ma otrzymywać odpowiednie informacje o produkcie ubezpieczeniowym i dystrybutorze ubezpieczenia. Nowela zobowiązuje dystrybutorów ubezpieczeń do uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego
postępowania, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Wszystkie informacje mają być klientom przekazywane w sposób prosty i zrozumiały.
W ustawie uregulowano m.in. kwestie ujawniania
przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich
wynagrodzenia. Dystrybutor ubezpieczeń będzie
musiał ujawnić, czy za swoją pracę otrzymuje honorarium, płacone bezpośrednio przez klienta, prowizję, uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej, czy wynagrodzenie innego rodzaju. Klient
otrzyma również podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym, jeśli dystrybutorem będzie
zakład ubezpieczeń. Nowa kategoria, wprowadzana
na mocy ustawy, to agent oferujący ubezpieczenia
uzupełniające. Będzie on zobowiązany do powiadamiania klienta, podobnie jak agent ubezpieczeniowy, czy działa na rzecz 1 czy wielu zakładów
ubezpieczeń, a jeśli wielu, to jakich.
Ustawa zawiera szczególne regulacje dotyczące np. ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym.
Wprowadza zakaz tzw. sprzedaży krzyżowej.
W wypadku umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym zobowiązano też agentów
ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania klientów o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji
i wskaźnika kosztów prowizji, związanych z proponowaną umową ubezpieczenia. Przed zawarciem
umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji dystrybutor ubezpieczeń ma określać – na podstawie
uzyskanych od klienta informacji – jego wymagania
i potrzeby oraz podawać mu w zrozumiałej formie
obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Dystrybutorzy będą musieli również przekazywać informacje jasne i rzetelne, w formie papierowej lub – na życzenie klienta – na innym nośniku.
W ustawie zachowano podział pośredników
ubezpieczeniowych na: brokerów (przedstawiciel
podmiotu poszukującego ubezpieczenia) i agentów
ubezpieczeniowych (przedstawiciel podmiotu oferującego ubezpieczenie), niedopuszczalne jest łączenie obu funkcji. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych, czyli agentów i brokerów, który powstanie
na mocy ustawy, będzie prowadzony przez Komisję
Nadzoru Finansowego. KNF ma także nadzorować
działalność w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń
i dystrybucji reasekuracji. Przewidziano także sankcje karne, np. karę grzywny, ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2 za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, za prowadzenie działalności agencyjnej z naruszeniem jej wymogów, bez zezwolenia lub upoważnienia.
Izba poparła 5 poprawek do ustawy, mi.in. dostosowujące katalog przesłanek, powodujących
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cofnięcie zezwolenia na prowadzenie platformy aukcyjnej przez spółkę prowadzącą rynek regulowany
i alternatywny system obrotu, do rozporządzenia
Komisji Europejskiej nr 1031/2010, a także dodała
przepis przejściowy, regulujący zasady upubliczniania informacji przedtransakcyjnych w okresie przed
3 stycznia 2019 r., po którym bezpośrednie zastosowanie znajdzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 600/2014.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przyjęta przez Senat bez
poprawek, zwiększa kontrolę publiczną poprzez
weryfikowanie, czy podatki płacone są w miejscu
generowania zysków przez największe podmioty.
Powinno to przyczynić się do uszczelnienia systemu, skłoni bowiem podatników do prawidłowego
i rzetelnego wypełniania zobowiązań podatkowych.
Minister właściwy ds. finansów będzie mógł publikować na stronie resortu, w Biuletynie Informacji Publicznej, informacje zawierające podstawowe dane
podatkowe podatników, których przychody w roku
poprzednim przekroczyły kwotę odpowiadającą
równowartości 50 mln euro, a także podatników
działających w formie podatkowej grupy kapitałowej niezależnie od wysokości osiąganych przez taką
grupę przychodów.
Informacje będą wynikać z zeznania podatkowego
i obejmować indywidualne dane podatnika, takie jak:
nazwa i numer identyfikacji podatkowej podatnika
(NIP); rok podatkowy; wysokość osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,
podstawy opodatkowania i kwoty należnego podatku. W informacji będzie można także wskazać procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku
brutto podatnika, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ten sam rok. Upublicznianie tych danych
nie będzie naruszać przepisów o tajemnicy skarbowej. Podatnik, którego dane podano do publicznej
wiadomości, będzie mógł złożyć wniosek do ministra
finansów o ich usunięcie lub sprostowanie.

Sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator
Jacek Włosowicz.
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Najważniejsze rozwiązania, zawarte w ustawie
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji
ustawy budżetowej na rok 2018, dotyczące świadczeń w sektorze finansów publicznych, to utrzymanie na poziomie z 2017 r. podstawy naliczenia
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
oraz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów – byłych żołnierzy i funkcjonariuszy
służb mundurowych, a także pracowników uczelni
publicznych. Ustawa przewiduje też „zamrożenie”
maksymalnych wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i podmiotami prawnymi i „zamrożenie” na poziomie z 2017 r. lub na poziomie
planu finansowego na 2018 r., ujętego w projekcie
ustawy budżetowej na 2018 r., funduszu wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora
finansów publicznych.
Zmiany dotyczą również Funduszu Pracy. Z jego
środków finansowane będą staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych natomiast będą finansowane zasiłki
i świadczenia przedemerytalne, zasiłki pogrzebowe,
a także koszty obsługi tych świadczeń. W ramach
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zwiększony zostanie udział środków funduszu
celowego na zadania związane ze zdrowiem publicznym w ramach „Narodowego programu zdrowia na lata 2016–20”.
Ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości będzie finansowana część wydatków
przeznaczonych na realizację ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–20”. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej zostaną wykorzystane na finansowanie
zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. Ustawa
umożliwia ponadto finansowanie w ramach wydatków obronnych przedsięwzięć związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi
spraw wewnętrznych i administracji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”.
Składka Polski z tytułu członkostwa w Konwencji
Europejskiej Agencji Kosmicznej finansowana będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2018 r. nie będzie stosowany przepis, który stanowi, że na działania promujące rynek biopaliw przeznacza się 1,5%
planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W ustawie
przewidziano też umorzenie pożyczek udzielonych
z budżetu państwa Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, których termin spłaty przypada 31 marca
2019 r.

Izba uchwaliła 1 poprawkę, uelastyczniającą
w 2018 r. zasady tworzenia rezerw w budżetach
wojewodów i dysponowania nimi.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przyjęta przez Izbę bez poprawek, przewiduje, że nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo
wzrastać. W 2018 r. na opiekę zdrowotną będzie
przeznaczone nie mniej niż 4,67%, a w 2025 – 6%
PKB. W pierwszej kolejności dodatkowe środki będą
przeznaczane na finansowanie tych świadczeń opieki zdrowotnej, na które czas oczekiwania jest szczególnie długi. Ich wykaz na każdy rok będzie określał
minister zdrowia. Inne zakresy świadczeń z dodatkowymi środkami to przede wszystkim te wynikające z analizy zmieniającej się sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, określonej w mapach potrzeb
zdrowotnych, a także te związane z zapewnieniem
szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom
w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym
wieku.

Ustawa o rynku mocy określa organizację rynku mocy i zasady świadczenia usługi pozostawania
w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do
systemu elektroenergetycznego i dostarczania jej do
systemu w okresach zagrożenia. Ma zagwarantować
dostępność adekwatnych do potrzeb zasobów mocy
w źródłach, wytwarzających energię elektryczną.
Rynek mocy jest w założeniu mechanizmem
wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych.
Wprowadza wsparcie w postaci dodatkowego wynagrodzenia (płatności mocowe) dla źródeł wytwórczych za to, że przez czas określony w kontrakcie
w razie potrzeby, np. niedoboru energii, będą dysponować odpowiednią mocą, czyli będą mogły dostarczyć potrzebnej energii. Na płatności mocowe
złożą się wszyscy odbiorcy, uiszczając je jako kolejną pozycję na rachunkach za energię, począwszy od
2021 r. Według resortu energii przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci sporo poniżej 10 zł miesięcznie w zamian za gwarancję nieprzerwanych dostaw
energii.
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Według pierwszych szacunków rynek mocy miałby kosztować ok. 4 mld zł rocznie, ale ostateczny
rachunek będzie zależeć od wyników aukcji i wysokości zwycięskich ofert. Oferty na wysokość oczekiwanego wynagrodzenia za moc będą wyłaniane
w specjalnych aukcjach, które zaczną się w grudniu
2018 r. Wyjątkowo odbędą się wtedy 3 aukcje – na
moc w latach: 2021, 2022, 2023. Od 2019 r. odbywać się będzie 1 aukcja rocznie, na rezerwację
mocy na 5 lat. W aukcjach będą wyłaniane najtańsze oferty, zapewniające maksymalne uwzględnienie neutralności technologicznej. Na podobnych zasadach będą zatem rozpatrywane oferty krajowych
elektrowni i zagranicznych źródeł, a także usługi
DSR, czyli ograniczanie zużycia energii i mocy pobieranej na żądanie.
Senat poparł ustawę z 3 poprawkami. Pierwsza
usuwa obowiązek publikacji wyników aukcji wstępnej, druga dopuszcza do udziału w rynku wtórnym
jednostkę rynku mocy dopuszczoną do udziału
w aukcji mocy, trzecia zaś odnosi przepis do jednostek rynku mocy zamiast do jednostek fizycznych
i zrównuje prawa jednostek rynku mocy w pierwszej aukcji głównej.
52. posiedzenie Senatu
(12–15 grudnia 2017 r.)
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, przyjęta
przez Senat bez poprawek, po wcześniejszym odrzuceniu wniosku o jej odrzucenie, przewiduje, że
– zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego – 15 członków KRS Sejm będzie wybierał spośród
sędziów na wspólną 4-letnią kadencję; dotychczas
wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub
poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów. Sejm będzie ich wybierać większością 3/5 głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję
listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej
1 kandydat wskazany przez każdy klub. W wypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano
by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby
bezwzględna większość głosów. Marszałek Sejmu –
nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni
przed upływem kadencji członków KRS wybranych
spośród sędziów – ma obwieszczać w „Monitorze
Polskim” rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów. Prawo do zgłoszenia kandydata będą mieć grupy
25 sędziów i grupa co najmniej 2 tys. obywateli. Ustawa przewiduje wprowadzenie transmisji obrad KRS
za pośrednictwem internetu, co powinno przyczynić
się do zwiększenia zaufania obywateli do prac tego
organu. Nowelizacja ma również poprawić reprezentatywność KRS dzięki zwiększeniu udziału w niej
sędziów niższych szczebli instancyjnych, a także zapewnić większą transparentność jej prac.
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Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP podczas debaty nad
nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Ustawa o Sądzie Najwyższym, którą Senat przyjął bez poprawek, odrzuciwszy wniosek o jej odrzucenie, dokonuje reformy struktury i zakresu
kompetencji SN. Wprowadza nowe rozwiązanie,
umożliwiające składanie do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym
z ostatnich 20 lat. Można będzie je wnosić w 5 lat
od uprawomocnienia się skarżonego orzeczenia;
przez 3 lata – od orzeczeń, które uprawomocniły
się po 17 października 1997 r. Skargi można będzie
wnosić, jeśli orzeczenie narusza zasady albo wolności i prawa człowieka lub obywatela zapisane
w konstytucji, „w sposób rażący” narusza prawo lub
gdy jest „oczywista sprzeczność” ustaleń sądu z materiałem dowodowym.
Ustawa przewiduje też, że oprócz funkcjonujących obecnie w SN izb: Cywilnej, Karnej oraz zmodyfikowanej Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
powstaną 2 nowe izby: Kontroli Nadzwyczajnej
i Spraw Publicznych (rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych, protestów wyborczych i spraw koncesji
wydawanych przez KRRiT) oraz Dyscyplinarna (badanie spraw dyscyplinarnych sędziów SN, sądów
powszechnych i wojskowych; odwołań od uchwał
KRS, od orzeczeń I instancji sędziowskich sądów
dyscyplinarnych i sądów innych zawodów prawniczych). W obu izbach, po raz pierwszy w SN,
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oprócz sędziów mają orzekać ławnicy, wybierani
na 4-letnią kadencję przez Senat w głosowaniu tajnym. Kandydatów będą zgłaszać stowarzyszenia,
organizacje społeczne i zawodowe oraz grupy 100
obywateli. Zlikwidowana będzie Izba Wojskowa,
której sprawy przejmie Izba Karna. I prezesa SN
będzie powoływał prezydent RP na 6-letnią kadencję spośród 5 kandydatów, wybranych przez
Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Będzie on zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia lub
przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia
stosunku służbowego sędziego SN. Może zostać
ponownie powołany tylko raz. Ustawa przewiduje
przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po
ukończeniu 65. roku życia z możliwością przedłużania tego przez prezydenta. Prezydent będzie
określał regulamin SN po zasięgnięciu opinii Kolegium SN, ale nie przy wydawaniu pierwszego regulaminu. Ustawa wprowadza nowy, przyspieszony
tryb uchylenia immunitetu w wypadku popełnienia
„najpoważniejszych przestępstw” przez wszystkich
sędziów i prokuratorów.
Na podstawie ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
począwszy od 1 stycznia 2020 r., wprowadzony zostanie zakaz handlu we wszystkie niedziele
z wyjątkiem 2 niedziel przed świętami Bożego Narodzenia, 1 przed Wielkanocą i 4 ostatnich niedziel
w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. Zakaz
będzie obowiązywał także od 14.00 24 grudnia
i w sobotę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej
Nocy. Na podstawie przepisów przejściowych od
1 marca 2018 r. handel będzie dozwolony w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a od
1 stycznia 2019 r. – tylko w ostatnią niedzielę. Ustawa zawiera obszerną listę wyłączeń spod zakazu.
Nie będzie on dotyczył m.in. sklepów internetowych, stacji benzynowych, dworców kolejowych,
aptek, piekarni, cukierni. Za złamanie zakazu ustawa przewiduje karę grzywny w wysokości od 1 tys.
do 100 tys. zł.

Sprawozdawca wniosku mniejszości komisji: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej senator Mieczysław Augustyn.

Senat odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy
i przyjął ją z 10 poprawkami. Zdecydował, że zakaz handlu nie będzie dotyczył tego prowadzonego przez przedsiębiorcę osobiście, „we własnym
imieniu i na własny rachunek”, a także centrów
pierwszej sprzedaży ryb, sprzedaży ryb z burty, gospodarstw rybackich, placówek zajmujących się obrotem produktami rybołówstwa i akwakultury oraz
handlem takimi produktami; placówek handlowych,
w których przeważa działalność gastronomiczna.
Izba doprecyzowała również, że handel w kwiaciarniach, piekarniach, cukierniach i lodziarniach będzie dozwolony tylko wtedy, gdy ich przeważająca
działalność polega na handlu kwiatami, wyrobami
piekarniczymi i cukierniczymi, lodami. Uściślono
też, że zakaz handlu nie powinien obowiązywać
w jednostkach wojskowych, a nie – jak uchwalił
Sejm – w garnizonach.
Zasady ustalania przez radę gminy liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, również
tych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa, modyfikuje ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Jeżeli liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższy maksymalną liczbę zezwoleń, wynikającą
z uchwały rady gminy, zezwolenie w pierwszej kolejności zostanie wydane po uwzględnieniu kryterium
jak największej odległości punktu, w którym ma być
prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, od
najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia
ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności
– kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak
najmniejszej liczby punktów sprzedaży. Rada gminy
będzie mogła ustalać maksymalną liczbę zezwoleń
odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy (sołectwa, dzielnice, osiedla), które jej
podlegają, a także ograniczyć godziny nocnej sprzedaży alkoholu między 22.00 a 6.00.
Ustawa wprowadza zakaz spożywania napojów
alkoholowych w miejscu publicznym z wyjątkiem
do tego przeznaczonych. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w czasie trwania imprezy masowej będą mogły być prowadzone wyłącznie przez
podmioty posiadające jednorazowe zezwolenie.
Izba wprowadziła 3 poprawki do ustawy. Zgodnie z pierwszą zmianą zakaz spożywania napojów
alkoholowych w miejscu publicznym nie będzie
dotyczył miejsc przeznaczonych do spożywania
alkoholu na miejscu, w punktach sprzedaży. Druga
upoważnia radę gminy do wprowadzenia w określonym miejscu publicznym na jej terenie odstępstwa
od zakazu spożywania alkoholu. Trzecia modyfikuje
termin wejścia ustawy w życie (w wersji uchwalonej przez Sejm 1 stycznia 2018 r.), wprowadzając
30-dniowe vacatio legis.

9

Z posiedzeń Senatu

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, którą Senat przyjął bez poprawek, odrzuciwszy wcześniej wniosek o jej odrzucenie, umożliwia obniżenie uposażenia, a także
obniżenie diety parlamentarnej lub utratę prawa do
niej posłów i senatorów również w wypadku naruszenia przez nich swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagi Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego. Obecnie to możliwe, jeśli parlamentarzysta
uniemożliwia, poprzez rażące naruszanie przepisów
odpowiednich regulaminów, pracę Sejmu, Senatu
lub Zgromadzenia Narodowego oraz ich organów
albo bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w posiedzeniach Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego i ich organów.
53. posiedzenie Senatu
(19–21 grudnia 2017 r.)
Na podstawie ustawy o Służbie Ochrony Państwa zostanie powołana Służba Ochrony Państwa,
która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu. W ustawie
określono zadania, uprawnienia i zasady organizacji
SOP, obowiązki osób ochranianych, zakres i sposób
ochrony Sejmu i Senatu oraz obiektów służących

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński (z prawej) podczas debaty nad ustawą o Służbie Ochrony
Państwa.
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prezydentowi RP, członkom Rady Ministrów oraz
polskich placówek zagranicznych, a także zadania,
uprawnienia i zasady organizacji Straży Marszałkowskiej. SOP ma być jednolitą, umundurowaną
i uzbrojoną formacją, do której zadań należeć będzie nie tylko zapewnianie ochrony określonych
w ustawie osób i obiektów, ale także rozpoznawanie
przestępstw przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu,
bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu
w komunikacji, wolności, czci i nietykalności cielesnej, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści skierowanym przeciwko chronionym
osobom oraz przeciwko bezpieczeństwu chronionych obiektów i i zapobieganie im. Ochronie będą
podlegały nie tylko obiekty służące prezydentowi,
prezesowi Rady Ministrów, ministrom właściwym
ds. wewnętrznych i zagranicznych, ale także siedziby członków Rady Ministrów wskazane przez ministra ds. wewnętrznych, z wyłączeniem obiektów
Ministerstwa Obrony Narodowej i ministra sprawiedliwości. Za ochronę prezydenta i obiektów jemu
służących ma odpowiadać wyodrębniona komórka
organizacyjna SOP.
Funkcjonariusze SOP będą mogli przeprowadzać
czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach dotyczących
chronionych osób i obiektów, a także zapobiegania
przestępstwom im zagrażającym oraz rozpoznawania i wykrywania ich (m.in. zakładanie podsłuchów
i pozyskiwanie billingów z rozmów telefonicznych).
Kontrolę operacyjną, trwającą nie dłużej niż 12 miesięcy, może zarządzić sąd na pisemny wniosek komendanta SOP po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego. Minister spraw wewnętrznych
ma przedstawiać corocznie Sejmowi i Senatowi
informację o kontroli operacyjnej. Komendant SOP,
w wypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa ochranianych osób lub obiektów, po uzyskaniu zgody szefa MSWiA może korzystać z tajnej
współpracy m.in. posłów i senatorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów i dziennikarzy.
Izba odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy
i przyjęła ją bez poprawek.
Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek
pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz
ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, którą Izba przyjęła bez poprawek, określa
kompetencje wojewody i prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej w razie niewykonania lub zmiany przez
jednostkę samorządu terytorialnego zarządzenia zastępczego w sprawie nowej nazwy obiektu, budowli
lub urządzeń użyteczności publicznej. Zarządzenie
zastępcze, w którym wojewoda nadaje nazwę, np.
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Sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Arkadiusz Grabowski (z prawej).

ulicy, zgodną z wymaganiami ustawy, ma podlegać
wykonaniu od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli nie
zostanie ono wykonane w ciągu 30 dni, wojewoda
zapewni jego wykonanie na koszt jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei samorząd będzie miał
30 dni na zwrócenie kosztów wojewodzie. Zmiana
nazwy nadanej w trybie zarządzenia zastępczego
będzie możliwa po uzyskaniu zgody IPN i wojewody. Skarga na zarządzenie zastępcze będzie przysługiwała tylko wówczas, gdy brak możliwości zmiany
nazwy wynikał z przyczyn niezależnych od jednostki samorządu terytorialnego. Nowela skraca ponadto z 21 października do 31 marca 2018 r. termin na
usunięcie pomnika upamiętniającego lub propagującego komunizm czy inny ustrój totalitarny przez
właściciela terenu, na którym on się znajduje.
Objęcie podatkiem akcyzowym od 1 stycznia
2019 r. płynu do papierosów elektronicznych i tzw.
wyrobów nowatorskich (mieszaniny zawierające
tytoń lub susz tytoniowy, które dostarczają aerozol bez ich spalania) przewiduje ustawa o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym, przyjęta przez Senat
bez poprawek. Wprowadza też obowiązek oznaczenia tych wyrobów znakami akcyzy. Podstawą

Sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Tadeusz Romańczuk (z prawej).

opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych będzie jego ilość wyrażona w mililitrach,
a stawka akcyzy na taki płyn będzie wynosiła 0,5 zł
za każdy mililitr. W wypadku wyrobów nowatorskich
podstawą opodatkowania będzie ich ilość wyrażona
w kilogramach, a stawka akcyzy wyniesie 141,29 zł
za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. Nowela
przewiduje także zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów przywożonych w bagażu osobistym lub
otrzymanych w przesyłkach z państwa trzeciego, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby własne lub
rodziny.
Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny Senat
przyjął bez zmian. Przewiduje ona, że nie będzie
karana osoba, która przekroczyła granice obrony koniecznej, odpierając „bezprawny zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo
przylegającego do nich ogrodzonego terenu”. Zasada ta nie będzie obowiązywała w wypadku rażącego przekroczenia granic obrony koniecznej, czyli
gdy sposób obrony czy użyte środki są niewspółmierne do zagrożenia wynikającego z zachowania
napastnika.
Celem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony
środowiska, przyjętej przez Izbę bez poprawek, jest
podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego oraz zwiększenie bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji na temat rozkładu zanieczyszczeń. Nowela dostosowuje polskie prawo do
wymogów unijnych. Efektem wprowadzanych zmian
będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do
jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych
województwach, w tym prognoz jakości powietrza.
Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
Zadaniem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
będzie modelowanie matematyczne stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i zapewnienie informacji

Sprawozdawczyni Komisji Środowiska senator Alicja Zając.
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o ich rozkładzie przestrzennym w kraju, głównie na
potrzeby rocznych ocen i prognoz jakości powietrza. Wyniki modelowania, po raz pierwszy przeprowadzonego w 2019 r., będą przekazywane ministrowi środowiska i głównemu inspektorowi ochrony
środowiska.
Zmiany rozszerzą kompetencje i zadania Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego
(KLRiW), działającego przy Głównym Inspektoracie
Ochrony Środowiska, a nadzorującego jakość badań
powietrza atmosferycznego, wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
KLRiW obejmie nadzorem nie tylko laboratoria wojewódzkich inspektoratów, ale także inne podmioty
wykonujące pomiary jakości powietrza w ramach
PMŚ, np. zakłady przemysłowe, fundacje, instytuty naukowo-badawcze i samorządy. Będzie też
odpowiedzialne za koordynację w Polsce unijnych
programów zapewnienia jakości powietrza. Przynajmniej raz na 3 lata ma uczestniczyć w unijnych
programach zapewnienia jakości powietrza.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych wprowadza, począwszy od
wyborów samorządowych w 2018 r., 2-kadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Wydłuża z 4 do 5 lat kadencję rad gmin i powiatów
oraz sejmików wojewódzkich. Jednomandatowe
okręgi wyborcze będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców.
Nowela wprowadza obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu w wysokości co najmniej 0,5% wydatków
gminy, a także obowiązek transmisji, nagrywania
i publikacji nagrań sesji rad i sejmików oraz publikacji imiennego wykazu głosowań radnych.
Wprowadzona zostanie też inicjatywa uchwałodawcza w samorządach. W gminie do 5 tys. mieszkańców z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
może wystąpić co najmniej 100 osób, w gminie do
20 tys. – co najmniej 200, w gminie powyżej 20 000
tys. – co najmniej 300. W powiecie do 100 tys.

mieszkańców inicjatywę ma co najmniej 300 osób,
powyżej 100 tys. – 500. W województwie inicjatywę ma grupa co najmniej 1 tys. mieszkańców.
Ustawa znosi głosowanie korespondencyjne.
Przewiduje też wygaśnięcie kadencji obecnej Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) po wyborach
parlamentarnych w 2019 r. Wówczas 7 jej członków
wskażą kluby poselskie, a po 1 – NSA i TK. Zmieniono zasady powoływania szefa Krajowego Biura
Wyborczego (KBW). Będzie on powoływany przez
PKW na 7 lat spośród 3 kandydatów, przedstawionych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych
we wniosku, złożonym po zasięgnięciu opinii szefów
kancelarii: Sejmu, Senatu i Prezydenta. Zwiększono
też do 100 liczbę komisarzy wyborczych. Będą oni
powoływani na 5 lat przez PKW na wniosek ministra
spraw wewnętrznych.
Izba przyjęła ustawę z 19 poprawkami, odrzuciwszy wcześniej wniosek o jej odrzucenie. Jedna
z przyjętych zmian przywraca głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych. Kolejne zwiększają rolę Państwowej Komisji Wyborczej
w powoływaniu komisarzy wyborczych i szefa
Krajowego Biura Wyborczego. W razie uzasadnionych zastrzeżeń zarówno wobec kandydatów na
komisarzy wyborczych, jak i szefa KBW PKW ma
poinformować o tym niezwłocznie ministra spraw
wewnętrznych, który wskaże nowych kandydatów;
w wypadku szefa KBW ma być 2 kandydatów. PKW,
w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych,
będzie też mogła odwołać szefa KBW. Senat wydłużył do 5 lat termin przechowywania dokumentacji
z wyborów. Zrezygnowano ponadto z obowiązku
ponownego liczenia niewykorzystanych kart do głosowania.

Przyjęte projekty ustaw
49. posiedzenie Senatu
(9–10 listopada 2017 r.)
Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych
i hipotece, przygotowanego przez Komisję Ustawodawczą, a dostosowującego przepisy kodeksu postępowania cywilnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r. (sygn. akt SK
71/13). Projektowana nowela ma zapewnić skuteczniejszą ochronę praw wierzycieli, którzy uzyskali
zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki
przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości bez księgi wieczystej, hipoteki morskiej,
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zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu.
Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senat postanowił wnieść do Sejmu
projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego, realizujący postulaty zawarte w petycji P9-06/17. Projektowana nowelizacja
przyznaje dzieciom matek, pozbawionych wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń,
urodzonych w więzieniach lub innych miejscach
odosobnienia lub których matka w okresie ciąży
przebywała w takich miejscach, uprawnienia do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa.

Sprawozdawca komisji: Ustawodawczej, Zdrowia oraz Rodziny,
Polityki Społecznej i Senioralnej senator Jerzy Czerwiński.

przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, przygotowany z inicjatywy grupy senatorów, który przyznaje osobom deportowanym
do pracy przymusowej prawo do korzystania poza
kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i społecznej, szczególnie do uzyskania miejsca w domu
pomocy społecznej.
53. posiedzenie Senatu
(19–21 grudnia 2017 r.)
Sprawozdawca komisji: Ustawodawczej oraz Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji senator Robert Mamątow.

50. posiedzenie Senatu
(14–15 listopada 2017 r.)
Z inicjatywy Komisji Ustawodawczej Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz ustawy o kierujących pojazdami, dostosowującego przepisy prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. (sygn. akt
K 24/15). Zgodnie z proponowanymi przepisami
kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość
na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h
lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie
będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, jeżeli
działał w stanie wyższej konieczności, czyli ratował życie lub zdrowie pasażerów. W wypadku
zatrzymania przez policjanta prawa jazdy ustawa
zobowiązuje starostę do wydania decyzji w tej
sprawie w ciągu 14 dni.
Izba postanowiła wnieść do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, przygotowanego przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,   przewidującego, że państwowe i samorządowe instytucje kultury będą
mogły być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy zawartej
z podmiotem utworzonym na podstawie prawa
obcego, który prowadzi działalność w zakresie
ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego i ma siedzibę w Polsce. Dzięki
temu instytucje takie będą mogły być finansowane
z budżetu państwa.
Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Izba postanowiła wnieść do Sejmu
projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz
niektórych innych ustaw, wypełniający postulaty
zawarte w petycji P9-04/17, umożliwiający rehabilitację prawną i powrót do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym funkcjonariusza Policji i Straży Granicznej, który został zwolniony ze
służby z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej
w postaci wydalenia ze służby za czyn wypełniający
jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia
dyscyplinarnego.
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Podjęte uchwały
48. posiedzenie Senatu
(18–19 października 2017 r.)
Izba podjęła uchwałę w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (projekt grupy senatorów); uchwałę w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce (inicjatywa
senatora Jana Żaryna).
50. posiedzenie Senatu
(14–15 listopada 2017 r.)

Karskiego (wniosek senatora Jana Żaryna); uchwałę w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej (inicjatywa grupy senatorów).
53. posiedzenie Senatu
(19–21 grudnia 2017 r.)
Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2018
Rokiem Harcerstwa (inicjatywa grupy senatorów);
uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
(projekt Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich).

Senat podjął uchwałę w 150. rocznicę urodzin
prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939 (inicjatywa grupy senatorów); uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana (wniosek grupy senatorów).
51. posiedzenie Senatu
(5–6 grudnia 2017 r.)
Senat podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2018
Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (inicjatywa grupy senatorów);
uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
(wnioski grup senatorów); uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod
Znaku Rodła (inicjatywa grupy senatorów); uchwałę
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski (projekt senatora Jana Żaryna).

Harcerze podczas dyskusji nad projektem uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Harcerstwa.

Informacje
48. posiedzenie Senatu
(18–19 października 2017 r.)
Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014–2015 przedstawił przewodniczący
Rady Języka Polskiego prof. Andrzej Markowski,
który poinformował, że poświęcono je analizie

Sprawozdawca Komisji Ustawodawczej w sprawie projektów
uchwał o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 senator Robert Gaweł (z prawej).

52. posiedzenie Senatu
(12–15 grudnia 2017 r.)
Izba podjęła uchwałę w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana
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promocji polszczyzny na stronach internetowych
ambasad, konsulatów i Instytutów Polskich. Podstawę analizy stanowiło 119 stron internetowych placówek dyplomatycznych, 85 ambasad i 34 konsulatów,
w 88 państwach oraz 23 strony internetowe instytutów polskich w 21 państwach. Łącznie przeanalizowano 142 strony internetowe w różnych wersjach
językowych – w języku polskim, języku urzędowym
danego kraju oraz językach: angielskim, rosyjskim
i francuskim. Analizie podlegały miejsce określonych treści poświęconych polszczyźnie w strukturze
każdej strony internetowej i zawartość merytoryczna. Analiza kompozycyjna dotyczyła stron ambasad
i konsulatów.
Z przeprowadzonych badań wynika, że strony
promują polszczyznę w sposób daleki od ideału.
W wielu wypadkach brak wszelkich wersji językowych strony, zwłaszcza polskojęzycznych, wielu
instytutów polskich. Struktura strony jest często niejednolita i nieprzejrzysta. Informacje o polszczyźnie
podawane są w dużym stopniu chaotycznie, w różnych lokalizacjach na poszczególnych stronach lub
w poszczególnych wersjach językowych. Wiele
danych jest nieaktualnych. Równie niedoskonale
wypada zawartość merytoryczna informacji o języku polskim. Większość stron zawiera informacje
szczątkowe lub fragmentaryczne, a nawet zupełnie
je pomija. Sporadycznie pojawiają się informacje
dobre lub kompletne. Brak wyraźnego, jednolitego
zestawu informacji niezbędnych do skutecznej promocji polszczyzny.
49. posiedzenie Senatu
(9–10 listopada 2017 r.)
Przedstawiając informację o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie
przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar
podkreślił, że swoje zadania, które często pozwalają zapobiec ludzkiej krzywdzie, może wykonywać
dzięki współpracy z Senatem.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Odnosząc się do sprawy śmierci porażonego
paralizatorem w komisariacie policji we Wrocławiu w 2016 r., rzecznik poinformował, że z analizy
22 spraw sądowych z lat 2009–16, które zakończyły
się prawomocnymi wyrokami, wynika, iż 33 funkcjonariuszy policji zostało skazanych z powodu stosowania nieuzasadnionej przemocy. W opinii rzecznika praw obywatelskich jedną z najważniejszych
spraw do załatwienia w zakresie ochrony praw
obywateli jest niestosowanie tortur na posterunkach
Policji. W tym kontekście rzecznik Adam Bodnar
przedstawił też uwagi wynikające z wykonywania
przez niego zadań w zakresie krajowego mechanizmu prewencji tortur, nieludzkiego i poniżającego
traktowania oraz karania. Jak stwierdził, tortury nie
zdarzają się w wypadku śledztw w „poważnych,
dramatycznych sprawach”, ale często w sprawach
drobnych, takich jak kradzieże. Rzecznik postulował
wprowadzenie do kodeksu karnego definicji przestępstwa tortur, tak aby funkcjonariusze byli świadomi, za co odpowiadają.
Rzecznik praw obywatelskich poruszył też m.in.
kwestie uciążliwych inwestycji, takich jak linie energetyczne, farmy wiatrowe czy fermy hodowlane;
bezpłatnej pomocy prawnej; bezdomności; osób
z niepełnosprawnościami; kredytów walutowych;
współpracy transgranicznej w sprawach opieki nad
dziećmi z rodzin mieszanych.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń Senatu
dostępne są na stronie internetowej Senatu:
www.senat.gov.pl
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ZGROMADZENIE
NARODOWE
Prezydent Andrzej Duda 5 grudnia 2017 r., w 150.
rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego,
wygłosił orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym, inaugurując w ten sposób obchody 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Obrady połączonych izb parlamentu – w obecności marszałka Stanisława Karczewskiego – otworzył
marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Obecni byli
także m.in.: premier Beata Szydło, ministrowie, szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu – Agnieszka Kaczmarska i Jakub Kowalski, b. premierzy i b. marszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele Konferencji
Episkopatu Polski, najważniejszych instytucji państwowych, korpusu dyplomatycznego, środowisk
kombatanckich.
„Jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości będzie, z jednej strony, okazją do namysłu nad przeszłością, ale z drugiej strony – chciałbym, aby był też istotną cezurą. Momentem ważnym
z punktu widzenia naszej przyszłości, naszej drogi
ku nowym czasom” – mówił prezydent. Jego zdaniem jubileusz to czas ostatecznego odrzucenia niewiary we własną wartość i własne siły. „Odrzućmy
wpajany nam od lat fałszywy wstyd dotyczący naszej narodowej historii i tożsamości. Dosyć poczucia zależności – niepewności co do tego, czy możemy podążać własną drogą. Dość wmawiania, że
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nie stać nas na własne, suwerennie określane cele
i aspiracje” – oświadczył.
Prezydent zaapelował też o rzeczową debatę
w gronie rodaków. „Polska nie jest niczyją własnością (…) Jesteśmy jej wybrańcami, jej sługami i opiekunami (…) Jest silna naszą siłą i naszymi sukcesami” – przekonywał. Podkreślił, że 100 lat temu dla
„odtworzenia, a potem ocalenia ojczyzny” zjednoczył się cały naród, który poszedł za przykładem
przywódców, których dzisiaj nazywamy ojcami
niepodległości. Choć dzieliło ich niemal wszystko,
zwłaszcza w sferze polityki, to łączyła fundamentalna idea – wolne polskie państwo. Prezydent Andrzej
Duda przypomniał w tym kontekście zasługi Józefa
Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa i Wojciecha Korfantego. Poinformował,
że zdecydował o pośmiertnym nadaniu Orderu Orła
Białego tym spośród nich, którzy jeszcze nie otrzymali tego wyróżnienia.
W opinii prezydenta obchody jubileuszu 100-lecia niepodległości nie mogą być zwrócone tylko ku
przeszłości. Jak mówił, to wyjątkowa okazja, aby
na nowo przemyśleć cele, zasady i wartości, które uznajemy za najważniejsze. „Polska jako jedno
z większych i ludniejszych państw naszego kontynentu jest i powinna pozostać pełnoprawnym, lojalnym, a jednocześnie samodzielnym i niezależnym
członkiem Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Rzeczpospolita wnosi – i nadal powinna
wnosić także w przyszłości – swój indywidualny
wkład w budowę ładu i bezpieczeństwa na świecie, także jako przez najbliższe 2 lata członek Rady

Zgromadzenie Narodowe

Bezpieczeństwa ONZ, aktywny uczestnik Inicjatywy Trójmorza oraz innych ważnych przedsięwzięć
międzynarodowych, w tym wojskowych misji pokojowych i stabilizacyjnych” – oświadczył prezydent.
Zaznaczył też, że potrzebujemy nowocześnie dowodzonego, dobrze wyposażonego wojska.
Zwracając się do Zgromadzenia Narodowego, prezydent podkreślił, że pora, by Polska była państwem,

które służy wszystkim obywatelom i gwarantuje
„pełną, rzeczywistą równość wszystkich Polaków
wobec prawa – bez względu na poglądy, pochodzenie, pozycję materialną czy status społeczny”. Jak
mówił, czas na bezwzględne respektowanie swobód
obywatelskich, ale i równe, konsekwentne egzekwowanie obywatelskich powinności.
„Oprócz zdrowych instytucji, które są niejako
ciałem organizmu państwowego, potrzebujemy też
– a może przede wszystkim – zdrowego ducha scalającego nas jako wspólnotę, sprawiającego, że rzeczywiście chcemy trwać jako jeden naród. Ten duch
to nasza tradycja, historia, nasz język i kultura, wartości, które uznajemy za wspólne i najważniejsze” –
mówił prezydent. Podkreślił, że nadchodzące 100-lecie polskiej niepodległości to być może najlepsza
w ostatnich latach szansa na odbudowanie poczucia
wspólnoty narodowej. „Bez tej świadomości nie zdołamy zbudować nowoczesnego, sprawiedliwego, rzeczywiście silnego państwa” – przekonywał.
„Boże, błogosław Polsce wolnej, suwerennej i niepodległej! Boże, błogosław Polakom w Polsce i na całym świecie!” – zakończył swoje orędzie prezydent.

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

Z PRAC KOMISJI
Komisja Infrastruktury w swoim pracach wiele
uwagi poświęca kwestiom dotyczącym transportu
drogowego i kolejowego. Systematycznie zapoznaje
się z informacjami na temat stanu realizacji projektów
infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych. Na posiedzeniu 17 października

2017 r. prezes zarządu PKP PLK SA Ireneusz Merchel poinformował, że plan inwestycyjny spółki na
2017 r., o wartości 5 mld 467 mln zł, zostanie zrealizowany. Ogłoszono postępowania przetargowe na
sumę ok. 10 mld zł. Podpisano umowy na realizację
projektów inwestycyjnych na kwotę ponad 16 mld
zł. Realizowane są umowy o wartości ok. 30 mld zł.
O dostosowaniu infrastruktury kolejowej i wagonów do potrzeb osób niepełnosprawnych mówiono z kolei na posiedzeniu 13 grudnia 2017 r.
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Przewodniczący komisji senator Stanisław Kogut
zwrócił się do przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o zainicjowanie prac zespołu, który
przeanalizuje potrzeby osób niepełnosprawnych
w zakresie korzystania z infrastruktury kolejowej
i wagonów.
Na posiedzeniu 17 października 2017 r., po zapoznaniu się z przedstawioną Senatowi informacją
o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–23 (z perspektywą do 2025 r.),
senatorowie zwrócili się do wiceministra infrastruktury Marka Chodkiewicza z prośbą o wyjaśnienia na
temat inwestycji drogowych: drogi krajowej nr 47,
obwodnicy Kędzierzyna-Koźla i remontu mostu
w Obornikach.
8 listopada 2017 r. komisja zajmowała się sytuacją
w Poczcie Polskiej SA, szczególnie sprawą mieszkań
zakładowych. Obecny na posiedzeniu prezes spółki Przemysław Sypniewski podkreślił, że realizowane są główne założenia strategii na lata 2015–20.
W 2017 r. przewidywany jest wzrost przychodów
spółki o 12% w stosunku do 2016 r. Zwiększono zatrudnienie mniej więcej o 3 tys. osób, a podstawową
płacę – z 1900 zł do 2300 zł i przywrócono system
premiowania. Problem stanowi brak podstaw prawnych do sprzedaży mieszkań z bonifikatą w lokalach
niemieszkalnych, czyli takich, w których jest także
urząd pocztowy. Uprawnienia do bonifikaty dotyczą
607 lokali w 470 budynkach. Resort infrastruktury
przygotowuje nowelizację ustawy o komercjalizacji,
aby umożliwić spółce sprzedaż mieszkań.
Krajowy system cyberbezpieczeństwa i strategia
rozwoju sieci 5G w Polsce to tematy posiedzenia komisji 9 listopada 2017 r. Projekt ustawy o krajowym
systemie cyberbezpieczeństwa, przygotowywany
przez resort cyfryzacji, ma na celu przede wszystkim implementację dyrektywy Parlamentu i Rady
UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów
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informatycznych na terytorium Unii (tzw.
dyrektywa NIS). Reguluje też sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym czy cyberobroną.
Do końca 2017 r. ma zostać przygotowany rządowy projekt strategii „5G dla
Polski”. Od czerwca 2017 r. resort cyfryzacji, w porozumieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Instytutem Łączności i 40 innymi podmiotami, pracuje nad
rozwiązaniami, które pozwolą wdrożyć
w Polsce sieć 5. generacji. Unia Europejska
oczekuje, że w 2020 r. komercyjna sieć 5G
będzie działać przynajmniej w 1 dużym
mieście w każdym kraju członkowskim,
a do 2025 r. – we wszystkich dużych miastach i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.
10 października 2017 r., z inicjatywy senator Marii Pańczyk-Pozdziej, w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach odbyło się wyjazdowe
posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu,
poświęcone promocji pogórniczych zabytków tego
miasta, wpisanych w 2017 r. na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO jako 15. polski obiekt i 1. na
Górnym Śląsku. Senatorowie, przedstawiciele lokalnych władz i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej dyskutowali, w jaki sposób wspierać
polskie zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa, a przede wszystkim, jak skutecznie promować tarnogórskie zabytki pogórnicze.
Komisja 13 listopada 2017 r. przyjęła stanowisko
w sprawie wsparcia i promocji obiektów w Tarnowskich Górach, wpisanych na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Doceniono w nim wieloletnie starania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej o wpisanie kopalni rud ołowiu,
srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania
wodami podziemnymi na Listę Światowego Dziedzictwa. Na stowarzyszeniu spoczywa obecnie
obowiązek dbałości o stan tego zabytku. Zdaniem
komisji stowarzyszenie nie jest w stanie utrzymać
finansowo kopalni w należytym stanie, a także zapewnić bezpieczeństwa zwiedzającym. Komisja za
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najważniejszy problem do rozwiązania
uznała ochronę podziemi, z których wiele pozostało nadal niezbadanych. Dlatego
konieczne jest stworzenie dokładnej mapy
wyrobisk, zabezpieczanie ich i zapobieganie ewentualnym lokalnym katastrofom
naturalnym. Zabezpieczenie górotworu
przekracza możliwości finansowe lokalnych środowisk. Z tego względu komisja
kultury za konieczne uznała stworzenie
systemu opieki, ochrony i finansowania
polskich obiektów z listy UNESCO. Komisja postuluje również, aby polskie zabytki
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO promować wspólnie z zabytkami wpisanymi na Listę Pomników Historii,
tworząc w ten sposób atrakcyjną ofertę dla
turystów polskich i zagranicznych. Warto
też umieścić te obiekty w wykazie zabytków odwiedzanych przez uczniów. W stanowisku komisja
apeluje do resortów kultury, sportu i energii o podjęcie niezbędnych działań, zmierzających do finansowego wsparcia i promocji tarnogórskich obiektów
wpisanych na listę UNESCO. Zwróciła się jednocześnie do Narodowego Banku Polskiego, by wpis tarnogórskiej kopalni na listę UNESCO uczczony został
w 1. rocznicę tego wydarzenia wybiciem złotej lub
srebrnej monety okolicznościowej.
Z ofertą programową TVP Polonia w okresie jesień–zima 2017/18 komisja kultury zapoznała się
17 października 2017 r. Nowości to m.in. programy:
„Magazyn z Kanady”, „ZUS bez granic” i „Przekaz bezpośredni” czy serial historyczny „Wojenne
dziewczyny”. Przygotowywane są 3 reportaże poświęcone Polakom na Kresach i program „Magazyn
z Australii” – część cyklu pokazującego życie Polonii w różnych częściach świata. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone badanie oglądalności
TVP Polonia na świecie.
8 listopada 2017 r. komisja zapoznała się z informacją prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA na
temat kierunków rozwoju i sytuacji finansowej TVP
SA, którą przedstawił prezes Jacek Kurski. Poinformował, że trudna sytuacja finansowa TVP, spowodowana głównie niskimi wpływami z abonamentu
(w 2016 r. 360 mln zł), poprawiła się dzięki skorzystaniu przez zarząd z 3 instrumentów finansowania: obligacji, pożyczki rządowej i ustawy o rekompensatach. Zapowiedział wybudowanie w 2018 r.
nowego studia przy placu Powstańców Warszawy
i budynku przy ul. Woronicza. Poinformował też
o planowanych przez TVP produkcjach, takich jak
serial o Adamie Mickiewiczu czy telenowela historyczna „Korona królów”.
Komisja Edukacji, Nauki i Sportu wspólnie z Parlamentarnym Zespołem Miłośników Historii 16 listopada 2017 r. zorganizowała posiedzenie poświęcone
prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Uczestnicy

seminarium jako najważniejsze elementy jego nauki i posługi wskazywali m.in. bezwzględne zawierzenie Bogu i Maryi, umiłowanie narodu, szacunek
do drugiego człowieka, kult ciężkiej pracy, pedagogikę wartości i skutecznego działania. Podkreślali, że
nieugięta postawa prymasa, zgodność czynów ze
słowami, bezwzględna wierność wyznawanym zasadom sprawiły, że w czasach komunizmu był dla
większości Polaków jedyną legalną władzą, interreksem, podtrzymującym narodową ciągłość.
Komisja Obrony Narodowej 12 grudnia 2017 r.
zapoznała się z informacją na temat współpracy
Ministerstwa Obrony Narodowej z partnerami społecznymi i organizacjami proobronymi w zakresie
kształtowania postaw patriotycznych. W 2018 r.
18 mln zł zostanie przeznaczone na ogłoszone przez
MON konkursy dla organizacji społecznych, pozarządowych i proobronnych na wspieranie działalności historycznej, nakierowanej na kształtowanie
postaw obywatelskich i patriotycznych, wspieranie uroczystości patriotycznych odwołujących się
do tradycji narodowych oręży, upamiętnienie 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
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czy wspieranie organizacji proobronnych w zakresie szkolenia i kształtowania postaw proobronnych.
Ponadto resort realizuje program dla szkół średnich
z klasami mundurowymi. Dotychczas zakwalifikowano do niego 57 spośród 200 zgłoszonych placówek. Na wyższe uczelnie powróciła tzw. legia
akademicka, czyli ochotnicze szkolenie studentów.
Od najbliższego semestru odbywać się będzie część
teoretyczna, a w wakacje – szkolenie poligonowe.
Od 1 stycznia 2018 r. będzie realizowany program
budowy strzelnic powiatowych. Planowana jest też
zmiana przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”
na „wychowanie proobronne”.
W ostatnim kwartale 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracowała nad
19 petycjami. Odnosząc się do wskazanego przez
rzecznika praw obywatelskich problemu związanego z nowymi zasadami wydawania kart parkingowych kombatantom, przygotowała projekt ustawy
o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu
drogowym. Przyznaje on członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej takie same uprawnienia w ruchu drogowym,
jakie przysługują osobom niepełnosprawnym mającym karty parkingowe.
25 października 2017 r. senatorowie spotkali się
ze specjalnym sprawozdawcą Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. niezależności sędziów i prawników Diego Garcią-Sayánem. Rozmawiano o niezależności sędziów i innych pracowników wymiaru
sprawiedliwości, a także na temat reform wymiaru
sprawiedliwości, aktualnego stanu prac legislacyjnych w tym zakresie i konsultacji społecznych.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowała projekt zmiany Regulaminu Senatu, przyjęty z poprawkami przez Izbę 21 grudnia
2017 r. W związku z ustawą z 24 listopada 2017 r.
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora uregulowano kwestie dotyczące zasad
obniżania uposażenia i diety oraz utraty prawa do
diety senatorów, którzy swoim zachowaniem na sali
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posiedzeń naruszają powagę Senatu. Za naruszenie
powagi będzie groziło obniżenie uposażenia lub
diety o kwotę nieprzekraczającą połowy miesięcznego odpowiednio – uposażenia lub diety na okres
nie dłuższy niż 3 miesiące, a także utrata prawa do
diety.
18 października i 9 listopada 2017 r. komisja rozpatrzyła sprawozdanie z wydatków budżetowych
biur senatorskich IX kadencji Senatu za rok 2016,
które przedstawił szef Kancelarii Senatu minister
Jakub Kowalski. Zwrócono uwagę m.in. na problemy związane z uznawaniem przez Biuro Finansowe
Kancelarii Senatu wydatków senatorów przeznaczonych na promocję Senatu i jego działalności. Komisja
postanowiła zwrócić się do szefa Kancelarii Senatu
z wnioskiem o szczegółową interpretację zarządzenia marszałka Senatu z 2011 r. w sprawie warunków
organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich w zakresie wydatków na promocję Senatu i jego działalności.
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu 17 października 2017 r. zainicjowała dyskusję na temat dostępu do wyrobów
medycznych osób chorych i niesamodzielnych.
Zwrócono uwagę na poważne zaniedbania i ograniczenia w dostępie osób chorych i niesamodzielnych do wyrobów medycznych w Polsce, a także
na konieczność wprowadzenia zmian ustawowych
i systemowych. Przewodniczący komisji rodziny
senator Jarosław Duda zwrócił się do uczestników
obrad z prośbą o przesłanie rekomendacji w tej sprawie. Postanowiono kontynuować prace poświęcone
tej kwestii.
Tematem posiedzenia 22 listopada 2017 r. był
„Polski plan alzheimerowski” i jego znaczenie dla
społeczeństwa. Wskazywano na pilną potrzebę
jego przyjęcia wobec rosnącej liczby osób chorych
na to schorzenie, a także osób z zespołem otępiennym. W 29 krajach UE plany takie są już przygotowane. Przewodniczący komisji senator Jarosław
Duda zapowiedział przygotowanie stanowiska,
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zawierającego postulat opracowania przez rząd
i wdrożenia w Polsce spójnego i zintegrowanego
system leczenia chorych na chorobę Alzheimera
i opieki nad nimi, ich rodzinami i opiekunami.
Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 17 października 2017 r., przedstawiono
informację ministra rolnictwa na temat strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa (KOWR) po wygaszeniu 1 września 2017 r.
działania Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji
Rynku Rolnego. Utworzenie KOWR miało na celu
ograniczenie kosztów administracyjnych i poprawę
jakości obsługi beneficjentów i rolników. Najważniejsze kierunki działań ośrodka to m.in. wdrażanie
zadań związanych z programami pomocowymi dla
rolnictwa, doradztwo rolnicze, zarządzanie nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowanie sytuacji
w rolnictwie, a także zadania związane z rozwojem,
promocją i edukacją.
8 listopada 2017 r. komisja zapoznała się z informacją ministra rolnictwa na temat funkcjonowania
Krajowej Spółki Cukrowej SA i spółki ELEWARR.
Krajowa Spółka Cukrowa jest największym w Polsce
i 8. co do wielkości producentem cukru w Europie.
Posiada też 100% udziałów w 2 innych spółkach:
Fabryce Cukierków „Pszczółka” i Î.C.S. „Moldova Zahăr”. Z kolei spółka ELEWARR w bieżącym
roku obrotowym, od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca
2018 r., planuje przeznaczyć 4,3 mln zł na zadania
inwestycyjne i remontowe, w tym na modernizację i unowocześnienie infrastruktury w należących
do niej magazynach.
Posiedzenie 13 listopada 2017 r. komisja poświęciła rynkom hurtowym. Od stycznia 2017 r. nadzór
nad 14 spółkami – rynkami hurtowymi sprawuje minister rolnictwa. Ich sytuacja ekonomiczno-finansowa jest stabilna, ujemny wynik finansowy po analizie III kwartału 2017 r. odnotował tylko 1 podmiot.
Spółki w zależności od swoich możliwości finansowych inwestują w budowę nowoczesnych obiektów
handlowych.
12 grudnia 2017 r. senatorowie zapoznali się z informacją na temat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. W 2017 r. na wszystkie zadania KRUS

przewidziano 17 924 828 tys. zł. Na koniec września
2017 r. w KRUS zarejestrowanych było 1 297 028
ubezpieczonych, obsługiwano 1 170 197 świadczeniobiorców, a przeciętne świadczenie rolne wyniosło 1073,52 zł. W latach 2004–16 nastąpił spadek
o 13,3% liczby wszystkich ubezpieczonych.
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą 4 grudnia 2017 r. wysłuchała informacji
senator Anny Marii Anders o sytuacji i aktualnych
problemach Polonii amerykańskiej, z której przedstawicielami spotykała się podczas swoich wizyt
w Stanach Zjednoczonych jako sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik
premiera ds. dialogu międzynarodowego. Senator
zwróciła m.in. uwagę na negatywny wizerunek naszego kraju w USA, a także duży odsetek osób polskiego pochodzenia nieznających języka polskiego.
Senator omówiła także problemy finansowe Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

12 grudnia 2017 r. komisja zapoznała się z informacją o stanie budowy Domu Polskiego we Lwowie.
Prace rozpoczęły się w 2015 r., a ich zakończenie
planowane jest w 2020 r. W październiku 2017 r.
podpisano umowę na przekazanie dotacji na budowę Domu Polskiego w wysokości ponad 4 mln zł,
a wizytacja przeprowadzona pod koniec listopada
przez przedstawicieli Senatu wykazała, że budowa
postępuje.
W ostatnim kwartale 2017 r. Komisja Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła 23 z 87 dokumentów unijnych przekazanych
przez marszałka Senatu. 10 października 2017 r.
zapoznano się z informacją na temat reformy działających przy ambasadach i konsulatach RP wydziałów promocji handlu i inwestycji. W 2016 r.
zdecydowano o likwidacji 49 wydziałów promocji handlu i inwestycji. Powołana Polska Agencja
Inwestycji i Handlu założyła 11 nowych polskich
przedstawicielstw handlowych za granicą. Średni koszt utrzymania 1 placówki to ok. 750 tys. zł.
Szacuje się, że do końca 2017 r. otwartych zostanie 20 nowych placówek, a do końca 2019 r. działać będzie ok. 70.
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9 listopada 2017 r. senatorowie wysłuchali informacji rządu na temat aktualnego stanu negocjacji
UE z Wielką Brytanią. Obecnie trwa 1. etap negocjacji, który obejmuje: prawa obywateli państw członkowskich po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz jurysdykcję Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości; zobowiązania finansowe Wielkiej
Brytanii wobec budżetu UE; status granicy z Irlandią
Północną. Termin ratyfikacji umowy z Wielką Brytanią upływa w marcu 2019 r.
13 października 2017 r. zastępca przewodniczącego komisji spraw zagranicznych senator Ryszard Majer i senator Tomasz Grodzki spotkali się
z członkami Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Zagranicznych Parlamentu Iranu Ardeshirem Nourianem
i Hadi Shoushtariem.

Komisja Środowiska 14 listopada 2017 r. omówiła zagadnienia dotyczące oczyszczania ścieków
komunalnych zrzucanych w obszarze Morza Bałtyckiego. Senatorowie zapoznali się z wymaganiami
Konwencji Helsińskiej HELCOM oraz zaleceniami
i rekomendacjami, wydanymi w tym zakresie dla
państw sygnatariuszy. Wysłuchano także informacji
na temat działań podjętych przez resort środowiska,
służących realizacji wymagań nałożonych na państwa członkowskie.
6 grudnia 2017 r. komisja przyjęła stanowisko
w sprawie ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniem pochodzącym z osadów ściekowych w kontekście rekomendacji Komisji Helsińskiej. Przypomniano, że Komisja Helsińska wydała
zalecenia dotyczące przeróbki osadów ściekowych w obszarze Morza Bałtyckiego; wskazana
jest recyrkulacja substancji biogennych, szczególnie fosforu, z osadów ściekowych, aby wykorzystać ich wartościowe właściwości i potencjał energetyczny oraz zagospodarować osady w sposób
bezpieczny, efektywny i zrównoważony. W stanowisku komisja oceniła pozytywnie stanowisko Komisji Helsińskiej w sprawie osadów ściekowych.
Jest ono szczególnie istotne dla Polski, która nie

22

ma przejrzystej strategii osadowej, związanych
z nią programów inwestycyjnych, badawczych ani
prawodawstwa regulującego kwestie odzysku biogenów z osadów ściekowych. Przypomniano również, że w latach 2016–17 komisja przyjęła 2 stanowiska w sprawie osadów ściekowych. Komisja
zaznaczyła, że wspiera Ministerstwo Środowiska
w działaniach związanych z przygotowaniem
strategii osadowej z uwzględnieniem rekomendacji Komisji Helsińskiej i wnosi o opracowanie
uregulowań prawnych w zakresie odzysku fosforu
z osadów ściekowych.
Komisja Środowiska interesowała się także sytuacją w Puszczy Białowieskiej. 18 października
2017 r. przedstawiono skutki zwiększającej się od
2011 r. populacji kornika drukarza i omówiono wyniki inwentaryzacji, przeprowadzonej w puszczy
w 2016 i 2017 r.
Tematem posiedzenia 18 grudnia 2017 r. był z kolei stan lasów po katastrofach spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w 2017 r., ze
szczególnym uwzględnieniem strat w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Senatorowie zapoznali się także
z planami i działaniami podejmowanymi w celu likwidacji poniesionych strat.
Podczas posiedzenia komisji, 12 grudnia 2017 r.,
przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska omówili programy ekologiczne i ich finansowanie.

17 października 2017 r. Komisja Zdrowia zapoznała się z informacją na temat potrzeb i możliwości opieki paliatywnej w Polsce, a także opieki koordynowanej w placówkach podstawowej
opieki zdrowotnej. Apelowano o uznanie świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej za
świadczenia nielimitowane, a także o urealnienie
ich wyceny. Postulowano także wprowadzenie
kształcenia studentów medycyny w zakresie opieki paliatywnej.
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Informację na temat opieki koordynowanej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie projektu, wdrażanego przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach na terenie
wschodniego Mazowsza i północnej Lubelszczyzny,
przedstawił prezes tej spółki Paweł Żuk, który omówił cel opieki koordynowanej, strukturę i rolę personelu medycznego w Centrum. W Ministerstwie
Zdrowia trwają prace legislacyjne nad systemowym
rozwiązaniem i wprowadzeniem koordynowanej
opieki zdrowotnej w Polsce.
W związku z trwającym od 2 października 2017 r.
protestem lekarzy rezydentów gośćmi komisji
19 października 2017 r. byli minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i przedstawiciele protestujących

lekarzy. Ich postulaty dotyczą m.in. wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat,
wzrostu wynagrodzenia do 1,05 średniej krajowej
i możliwości renegocjowania przepisów regulujących minimalne wynagrodzenia innych pracowników medycznych. Podczas posiedzenia minister
Konstanty Radziwiłł powtórzył zapowiedź, że
w najbliższym czasie Stały Komitet Rady Ministrów
zajmie się projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która ma zagwarantować stopniowy wzrost nakładów na ochronę
zdrowia do 6% w 2025 r. Zapowiedział, że wszyscy rezydenci otrzymają podwyżki od 400 do 500
zł miesięcznie z wyrównaniem od 1 lipca 2017 r.,
a od 2018 r. dostaną kolejną podwyżkę. Ponadto,
zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, rezydenci, którzy rozpoczną szkolenie w deficytowych dziedzinach medycyny, będą otrzymywali tzw. dodatek motywacyjny w wysokości
1200 zł brutto.
Leczenie niewydolności serca w Polsce było tematem posiedzenia komisji 12 grudnia 2017 r. Omówiono najważniejsze przyczyny, a także koszty
ekonomiczne i społeczne jej skutków i leczenia.
Przedstawiono raport „Ocena kosztów niewydolności serca w Polsce z perspektywy gospodarki państwa”, przygotowany przez Instytut Innowacyjnej
Gospodarki, z którego wynika, że roczne koszty
leczenia tej choroby, ponoszone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w latach 2014–15 wyniosły
od 760 do 900 mln zł.

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

AKTYWNOŚĆ
MIĘDZYNARODOWA
Wizyty delegacji
i marszałka Senatu
1–6 października 2017 r. delegacja Senatu pod
przewodnictwem marszałka Stanisława Karczewskiego przebywała w Indonezji na zaproszenie
przewodniczącego Izby Reprezentantów Regionów Republiki Indonezji Oesmana Sapty Odanga.
Marszałkowi towarzyszyli senatorowie Przemysław
Błaszczyk i Sławomir Rybicki.

Senacka delegacja spotkała się z przedstawicielami władz indonezyjskich, m.in. wiceprezydentem
Indonezji Jusufem Kallą, przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Izby Reprezentantów Regionów
Oesmanem Saptą Odangiem i Fadlim Zonem, przewodniczącym Zgromadzenia Doradczego Zulkiflim
Hasanem, ministrem handlu Enggartiastem Lukitą,
ministrem obrony gen. Ryamizardem Ryacudu, ministrem ds. morskich Luhutem Binsarem Pandjaitanem,
wiceministrem spraw zagranicznych Abdurrahmanem Mohammadem Fachirem. Politycy rozmawiali
przede wszystkim o możliwościach rozwoju współpracy w takich dziedzinach, jak rolnictwo, edukacja,
infrastruktura, gospodarka morska, przemysł obronny.
2 października 2017 r. senatorów przyjął minister handlu Enggartiasto Lukita. Marszałek Senatu
podkreślił, że wartość wymiany gospodarczej między Indonezją a Polską jest znacznie niższa niż

23

Aktywność międzynarodowa

potencjał obu krajów. Wskazał na obustronne korzyści ze współpracy m.in. w przemyśle stoczniowym,
obronnym, rolno-spożywczym czy naukowej. Minister zaznaczył, że potrzeby Indonezji w sektorze
morskim są ogromne i w tej dziedzinie jest możliwa współpraca z Polską. Zaproponował utworzenie
w Indonezji polsko-indonezyjskich joint ventures
z wykorzystaniem polskiego kapitału, technologii
i wiedzy. Podkreślił, że wybór Indonezji jako miejsca wspólnej produkcji nie tylko pozwoliłby uniknąć
wysokich kosztów transportu statków i kutrów, lecz
także umożliwiłby wejście na rynek krajów należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).
Podczas spotkania z przewodniczącym Izby Reprezentantów Regionów Oesmanem Saptą Odangiem, 3 października 2017 r., marszałek Stanisław
Karczewski podkreślił, że Polska ma do zaoferowania nowe technologie. Zachęcał też do podejmowania przez Indonezyjczyków nauki na polskich uczelniach medycznych i technicznych. Przewodniczący

Oesman Sapta Odang zapewnił, że będzie wspierał
wszelkie działania w tym względzie. Zaznaczył, że
dla rządu indonezyjskiego priorytetem jest rozwój
przemysłu morskiego i infrastruktury. Jego zdaniem
oba kraje powinny jak najszybciej wykorzystać
szansę na podjęcie współpracy w tym zakresie. Jak
mówił, potrzebne są konkretne, zdecydowane działania.
Senatorowie spotkali się także z wiceministrem
spraw zagranicznych Abdurrahmanem Mohammadem Fachirem. Zwrócił się on z prośbą o poparcie
przez Polskę negocjowanej między UE a Indonezją
Kompleksowej Umowy o Partnerstwie Gospodarczym (CEPA). Zachęcał także polskie firmy do zaangażowania się w rozbudowę infrastruktury w jego
kraju. Jak podkreślił, brak połączeń komunikacyjnych między wyspami jest jednym z problemów
Indonezji. Innym problemem jest zapotrzebowanie
na energię. W ciągu 5 lat rząd zamierza zrealizować
program budowy elektrowni o łącznej mocy 35 tys.
MW. „Indonezja liczy na współpracę w tym zakresie
z Polską” – mówił wiceminister. Przypomniał, że
polska firma Rafako wygrała przetarg na wyposażenie
elektrowni węglowych na wyspie Lombok.
5 października 2017 r. senatorowie byli gośćmi
ministra koordynatora ds. morskich Luhuta Binsara
Pandjaitana. Mówiono m.in. o możliwościach eksportu surowca rybnego do Polski, dystrybucji oleju
palmowego do krajów europejskich i budowie rafinerii olejowej w Polsce czy wspólnej produkcji akumulatorów i baterii do pojazdów i urządzeń.

Senacka delegacja spotkała się również z Wielkim
Imamem Meczetu Istiqlal prof. dr. Nasaruddinem
Umarem.
Na zaproszenie przewodniczącego pakistańskiego Senatu Razy Rabbaniego marszałek Stanisław
Karczewski z delegacją złożył wizytę w Pakistanie
5–7 listopada 2017 r. W skład delegacji wchodziły
senator Bogusława Orzechowska i Jadwiga Rotnicka.
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Podczas wizyty w Islamabadzie spotkano się
z przedstawicielami najwyższych władz tego kraju
– prezydentem Mamnoonem Husainem, premierem
Shahidem Haqanem Abbasim, przewodniczącym
Senatu Razą Rabbanim i przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Sardarem Ayazem Sadiqem.
Z prezydentem i premierem Pakistanu marszałek
Stanisław Karczewski rozmawiał o możliwości rozwoju współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i kulturalnej między obu krajami. Jego zdaniem
Polska dysponuje najnowocześniejszymi rozwiązaniami, które można wykorzystać np. w sektorze
energetycznym czy rolnictwie.
Współpraca międzyparlamentarna, a także w dziedzinie gospodarki i handlu, zdominowała rozmowy
z przedstawicielami pakistańskiego parlamentu. Delegacja Senatu wzięła także udział w posiedzeniu
izby wyższej.
Senatorowie spotkali
się z przedstawicielami
korpusu dyplomatycznego akredytowanego
w tym kraju. Spotkaniu
towarzyszyło otwarcie
wystawy
poświęconej polskim pilotom,
przede wszystkim gen.
Władysławowi Turowiczowi, jednemu z założycieli pakistańskich
sił powietrznych, zastępcy dowódcy Sztabu Sił Powietrznych
ds. szkolenia. Senatorowie spotkali się też
z
przedstawicielami
pakistańskiej opozycji.
14–20 listopada 2017
r. delegacja Senatu na

czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim, na zaproszenie przewodniczącej
Narodowej Rady Prowincji
Republiki Południowej Afryki Thandi Modise, złożyła oficjalną wizytę w RPA.
Marszałkowi
towarzyszyli
wicemarszałek Bogdan Borusewicz i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą senator Artur Warzocha.
16 listopada 2017 r. delegacja spotkała się z przewodniczącymi obu izb parlamentu RPA – Narodowej
Rady Prowincji Thandi Modise i Zgromadzenia Narodowego Baleką Mbete.
Przewodnicząca Thandi Modise podkreśliła, że jej
kraj jest zainteresowany współpracą m.in. w zakresie rolnictwa. „Polska może podpowiedzieć,
jak przygotować ludność naszego kraju do gospodarowania ziemią. Chcielibyśmy wziąć przykład
z waszego kraju” – mówiła. „Polska produkuje
żywność ekologiczną, zdrową i smaczną. Mamy
rozwinięty przemysł przetwórczy i okołorolniczy
– maszyny i urządzenia. Jestem przekonany, że
w tym zakresie jesteśmy w stanie rozwinąć współpracę na jeszcze wyższym poziomie” – zapewnił
marszałek Stanisław Karczewski.
Wicemarszałek Bogdan Borusewicz zwrócił
uwagę na proces transformacji w RPA i rolę komisji prawdy i pojednania w osiągnięciu porozumienia. Z kolei wiceprzewodniczący Komisji Spraw
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Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator
Artur Warzocha podziękował za dobrą współpracę
rządu RPA z Polonią w tym kraju.
Podczas spotkania z przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego Baleką Mbete marszałek Stanisław
Karczewski mówił o współpracy gospodarczej między obu państwami. „Cenimy i uważamy za niezwykle ważną współpracę z RPA. Kontakty gospodarcze
i handlowe są na poziomie miliarda dolarów. Inwestycje dokonywane w Polsce przez firmy, które mają
siedzibę w RPA, są na poziomie kilkunastu miliardów dolarów rocznie. Są państwo bardzo ważnym
partnerem dla Polski i Unii Europejskiej. Chcemy
budować most łączący RPA i Polskę. Potencjał po
jednej i drugiej stronie jest olbrzymi” – mówił marszałek Stanisław Karczewski.
Marszałek Stanisław Karczewski 12–13 października 2017 r. złożył wizytę na Ukrainie, podczas
której wziął udział w uroczystości nadania Polskiej
Bibliotece Medycznej w Kijowie imienia Zbigniewa
Religi, a także spotkał się przewodniczącym Rady
Najwyższej Ukrainy Andrijem Parubijem i gubernator obwodu charkowskiego Julią Switliczną.
W pierwszym dniu wizyty marszałek Senatu
rozmawiał z przewodniczącym Andrijem Parubijem m.in. o współpracy polsko-ukraińskiej, budowie i rozbudowie przejść granicznych między obu
państwami. Wyraził też zaniepokojenie z powodu
wprowadzanej na Ukrainie reformy edukacyjnej
i jej wpływu na polskie szkolnictwo w tym kraju.
Zaznaczył, że reforma spotkała się z protestami także innych mniejszości na Ukrainie. Wyraził jednak
nadzieję, że polska młodzież bez przeszkód będzie
mogła uczyć się w języku polskim. Przewodniczący Andrij Parubij zapewnił marszałka, że polskiemu
szkolnictwu na Ukrainie nic nie zagraża. Podkreślił,
że reforma jest wdrażana po to, by na Ukrainie dzieci i młodzież uczyły się języka ukraińskiego. Wyjaśnił, że są takie rejony, gdzie nie można porozumieć
się po ukraińsku. Politycy uzgodnili, że ministrowie
edukacji obu krajów spotkają się w tej sprawie.
Marszałek Senatu poruszył też kwestię budowy
Domu Polskiego we Lwowie i uzyskał zapewnienie
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przewodniczącego Rady Najwyższej, że wesprze on
starania o rozszerzoną wersję pozwolenia na budowę.
13 października 2017 r. w Charkowie marszałek
Senatu spotkał się z Julią Switliczną, gubernatorem
tego obwodu. Rozmawiano o współpracy gospodarczej, handlowej, kulturalnej i naukowej. Gubernator podkreśliła, że priorytety dla władz Charkowa
to bezpieczeństwo i rozwój społeczny. Mówiła też
o dynamicznym rozwoju regionu i zachęcała Polskę
do współpracy z tym obwodem. Dodała, że obwód
charkowski współpracuje z województwem wielkopolskim.
Marszałek Senatu podkreślił, że Polska docenia
wysiłki Ukrainy na rzecz zachowania bezpieczeństwa. „Polska wspiera Ukrainę i nadal będzie to robić. Będzie także zabiegać o podtrzymanie sankcji
wobec Rosji, dopóki nie zacznie ona przestrzegać
porozumień mińskich” – zapewnił.
Marszałek Senatu przekazał szpitalowi wojskowemu w Charkowie sprzęt medyczny, kupiony przez
Senat. Obiecał, że będzie rozmawiał z ministrem
zdrowia o możliwościach rehabilitacji w Polsce ukraińskich żołnierzy, którzy potrzebują takiego leczenia.

Goście w Senacie
Wicemarszałek Michał Seweryński 4 października 2017 r. spotkał się w Senacie z przedstawicielami Szwajcarsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej
w szwajcarskim Zgromadzeniu Federalnym. Podczas rozmowy wicemarszałek Senatu zapewnił, że
zagraniczni inwestorzy znajdują w naszym kraju
dobre warunki. Zaznaczył, że jednym z atutów jest
także poczucie bezpieczeństwa.
Przewodniczący Szwajcarsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Gerhard Pfister podkreślił, że Polska jest
dobrym miejscem dla inwestorów, co dostrzegło
wiele firm szwajcarskich, które uruchomiły u nas
swoje zakłady. Jak mówił, o dużym potencjale kraju
decyduje nie tylko możliwość wytwarzania w nim
produktów wysokiej jakości, lecz także wysoka
kultura pracy, dostępność terenów inwestycyjnych
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i stabilne prawo. Dlatego wiele firm chciałoby inwestować w Polsce zarówno w zakłady produkcyjne, jak i w kapitał ludzki poprzez wspieranie kształcenia zawodowego i tworzenie nowych miejsc
pracy, gdzie młodzi ludzie mogliby zdobywać doświadczenie. Wicemarszałek Michał Seweryński
stwierdził, że w Polsce jest dostrzegana potrzeba
wprowadzenia zmian w kształceniu zawodowym,
tak aby osoby wybierające ten rodzaj edukacji mogły zdobyć poszukiwane na rynku pracy kompetencje. To jeden z priorytetów reformy polskiego
szkolnictwa.
5 października 2017 r. wizytę w Senacie złożył
prezydent Republiki Bułgarii Rumen Radew, którego przyjął wicemarszałek Michał Seweryński. Jak
mówił wicemarszałek Senatu, wymiana doświadczeń między Polską i Bułgarią jest tym cenniejsza,
że po upadku komunizmu oba kraje musiały się
zmierzyć z podobnymi problemami. „Państwa naszego regionu rozwijają demokrację, kierując się
własną kulturą, tradycją i priorytetami, respektując

jednocześnie obowiązki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej” – powiedział.
Podczas spotkania rozmawiano również o reformowaniu sądownictwa. Prezydent Rumen
Radew zauważył, że obecnie zarówno w Polsce, jak i w Bułgarii
trwa debata na ten temat. Jednym
z najważniejszych zagadnień jest
stworzenie ustawodawstwa, które będzie odpowiadało na potrzeby społeczeństwa, uwzględniając jednocześnie europejskie
przepisy. W opinii wicemarszałka Michała Seweryńskiego dobrze funkcjonujące sądy to jeden
z fundamentów państwa demokratycznego. Jak stwierdził, nasze
państwa mają podobne ambicje
i wyzwania przed sobą, dlatego cenna będzie wymiana doświadczeń również
w tej dziedzinie.
Prezydent Bułgarii powiedział, że jego kraj chciałby skorzystać z polskich doświadczeń w funkcjonowaniu samorządów. Według niego bardzo dobrze
rozwiązano u nas organizację finansów i określono
zakres kompetencji przekazanych samorządom.
Marszałek Stanisław Karczewski 17 października
2017 r. przyjął w Senacie przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei Chung Sye-kyuna. W ocenie przewodniczącego Polska i Korea
Południowa mają bardzo dobre stosunki gospodarcze, naukowe, kulturalne i warto je rozszerzyć
o kontakty międzyparlamentarne, ponieważ daje
się zauważyć niedostatek dyplomacji parlamentarnej. Zaznaczył, że jego kraj utrzymuje bardzo dobre
kontakty z państwami Grupy Wyszehradzkiej, ale
zdecydowanie najlepiej układają się relacje z Polską. Wyraził nadzieję, że po otwarciu bezpośredniego połączenia lotniczego między obu państwami
rozwiną się kontakty polityczne i wzrośnie wymiana
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turystyczna. Jak dodał, do tej pory wizyty na najwyższym szczeblu nie były częste. Zaproponował,
by odbywały się przynajmniej co 2 lata.
Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że
przywiązuje dużą wagę do dyplomacji parlamentarnej, gdyż tworzy ona dobry klimat do współpracy
we wszystkich obszarach. Wyraził nadzieję, że do
intensyfikacji stosunków polsko-koreańskich przyczyni się bezpośrednie połączenie lotnicze.
Przewodniczący koreańskiego parlamentu przypomniał, że w Polsce działa obecnie ponad 180
firm koreańskich, a kolejna chce zainwestować
w naszym kraju w produkcję baterii elektrycznych
do samochodów. Jak stwierdził, jego kraj ma duże
doświadczenie w przedsięwzięciach infrastrukturalnych i może być dobrym partnerem dla Polski.
Marszałek Stanisław Karczewski 17 października 2017 r. spotkał się w Senacie z prezydentem
Republiki Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem.
W skład delegacji tureckiej wchodzili też ministrowie: spraw zagranicznych, pracy i zabezpieczenia
społecznego, energii i bogactw naturalnych, obrony
narodowej, gospodarki, kultury i turystyki, ds. Unii
Europejskiej, a także deputowani.
Marszałek Senatu podkreślił, że Polsce zależy na
dobrych relacjach z Turcją, która jest naszym partnerem strategicznym. „Łączy nas NATO i europejska perspektywa” – zaznaczył. Zdaniem tureckiego
prezydenta dynamiczny wzrost i obopólne korzyści
są możliwe w wielu dziedzinach, np. w energetyce,
turystyce czy sektorze deweloperskim. „Chciałbym,
aby wymiana handlowa wzrosła z 6 do 10 mld dolarów w ciągu 5 lat” – zadeklarował.
Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że
Polska znajduje się obecnie w bardzo dobrym okresie rozwoju, ma stabilny wzrost gospodarczy, jest
otwarta na inne kraje i współpracę. „Jestem przekonany, że mamy po obu stronach wielki potencjał,
który należy wykorzystać” – powiedział.

O nowych możliwościach współpracy Armenii i Polski, które otworzy umowa o partnerstwie
i współpracy Armenii z Unią Europejską, 18 października 2017 r. rozmawiali w Senacie marszałek
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Stanisław Karczewski i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii Ara Babloyan,
który złożył wizytę w Polsce wraz z delegacją na
zaproszenie marszałka Senatu. Przewodniczący Ara
Babloyan prosił marszałka o wsparcie i szybkie zakończenie przez Polskę wewnętrznych procedur,
niezbędnych do podpisania przez Armenię 24 listopada 2017 r. w Brukseli, w trakcie Szczytu Partnerstwa Wschodniego, umowy Armenii o partnerstwie
i współpracy z UE. Pokreślił, że ta umowa otworzy
nowe możliwości współpracy. Zaznaczył, że Armenia może się stać wówczas pomostem do współpracy z Iranem. Zadeklarował, że Ormianie chętnie
wesprą polskich przedsiębiorców chcących rozwijać
biznes w tym regionie, a także pomogą lepiej rozumieć Iran. Marszałek Senatu zadeklarował swoje
wsparcie w kwestii podjęcia decyzji w sprawie tej
umowy. Podkreślił, że Polska jest ambasadorem Armenii w UE.

Przewodniczący Ara Babloyan dziękował Polsce
za lata wspólnej historii i za to, że przyjmowała Ormian, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę. „Jesteśmy dumni z tego, że Ormianie przyczynili się do
rozwoju Polski i z tego, że Polska docenia ich wkład
w swoją historię” – powiedział. Dodał, że dumą napawa go fakt, iż w naszym kraju świętuje się jubileusz nadania przywileju Ormianom w Polsce.
Wicemarszałek Adam Bielan 7 listopada 2017 r.
spotkał się w Senacie z prezydentem Iraku Fuadem
Masumem. Pogratulował prezydentowi Iraku zakończonej sukcesem walki z Państwem Islamskim (Daesz). Jak podkreślił, pozbawienie go terytorium nie
oznacza jednak końca walki z terroryzmem. Przypomniał, że Polska politycznie i militarnie wspiera w tej
walce działania NATO. „Jesteśmy gotowi udzielić
wszelkiej pomocy w odbudowie Iraku” – zadeklarował. Chodzi o wsparcie w dziedzinie gospodarki,
bezpieczeństwa, a także humanitarne. „Polska ma
bardzo dużo doświadczeń w przechodzeniu z jednego systemu gospodarczego w inny” – powiedział
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wicemarszałek Adam Bielan. Przywołał sukcesy polskiej transformacji gospodarczej, m.in. w dziedzinie
rolnictwa i nowoczesnego przetwórstwa. „Ważne,
aby te dobre relacje polityczne przenieść na poziom
biznesowy, bo nic tak nie łączy państw i narodów
jak handel i wymiana doświadczeń” – powiedział.
Prezydent Fuad Masum podziękował Polsce za
pomoc w walce z Daesz, a także za wsparcie udzielane za pośrednictwem UE i NATO. Podsumowując swoją wizytę w naszym kraju, iracki prezydent
stwierdził, że pokazała ona, iż po obu stronach istnieją duże możliwości współpracy. Wyraził nadzieję, że w marcu 2018 r. w Warszawie zbierze się polsko-iracka komisja mieszana, która uzgodni wspólne
plany i przedsięwzięcia.
8 listopada 2017 r. w Senacie marszałek Stanisław Karczewski przyjął prezydenta Gruzji Giorgia Margwelaszwiliego. Prezydent podziękował za
konsekwentne wspieranie przez Polskę interesów
jego kraju w Unii Europejskiej. Marszałek Senatu zapewnił, że Polska jest przyjacielem Gruzji –
była i będzie jej ambasadorem w Unii Europejskiej
i NATO. Wyraził
także zadowolenie
z dobrych relacji
między
parlamentami obu państw.
Przypomniał,
że
na początku grudnia
2017 r. wizytę w naszym kraju złoży
przewodniczący gruzińskiego parlamentu i planowane jest
wówczas podpisanie
umowy o strategicznej współpracy między obu parlamentami, a być może także

zawarcie porozumienia w sprawie
powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Polska – Gruzja.
Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że Senat, jako
opiekun Polonii, wesprze inicjatywę utworzenia biblioteki polskiej
w Tbilisi. Wyraził zadowolenie,
że Agencja Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Gruzji ogłosiła, iż
w 2018 r. będzie realizować program badania dziedzictwa Polaków w tym kraju.
Wizytę w Senacie 20 listopada
2017 r. złożył wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów Republiki Indonezji Fadli Zon. Marszałek Stanisław Karczewski wyraził
nadzieję, że intensywne kontakty
parlamentarne między obu krajami przełożą się na
wymierne efekty gospodarcze. Jak podkreślił, Polska
liczy zwłaszcza na owocną współpracę w dziedzinie rolnictwa. Zaznaczył, że nasz kraj dysponuje nowoczesnymi technologiami i urządzeniami do produkcji rolnej, jest także zainteresowany eksportem
produktów rolno-spożywczych.

Wiceprzewodniczący Fadli Zon stwierdził, że
Indonezja liczy na szerszą współpracę z Polską
na wielu płaszczyznach. Wyraził nadzieję, że nasz
kraj będzie dla Indonezji pomostem do współpracy
z Unią Europejską. Jak zaznaczył, Polska jest obecnie partnerem strategicznym dla Indonezji.
Marszałek Senatu zachęcał do podejmowania
przez indonezyjską młodzież studiów w Polsce.
Wskazał na program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza, który umożliwia indonezyjskim studentom studiowanie na polskich uczelniach technicznych. Jak dodał, w 2017 r. z tego programu korzysta
26 Indonezyjczyków.
Wiceprzewodniczący
Izby
Reprezentantów
podkreślił, że jego kraj jest pod wrażeniem dynamicznego rozwoju Polski. Według niego istnieją
duże możliwości współpracy w zakresie rolnictwa.
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Dodał, że Indonezja stawia na rozwój gospodarki
morskiej, w związku z tym indonezyjski parlament
będzie wspierał współpracę z Polską w dziedzinie
technologii i budowy statków. Marszałek Stanisław
Karczewski mówił o wzroście liczby polskich inwestycji na rynku indonezyjskim. Dodał, że Polska
byłaby zainteresowana budową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na indonezyjskich
wyspach.
O bezpieczeństwie w ruchu drogowym i poszukiwaniu nowych sposobów jego poprawy 24 listopada 2017 r. w Senacie marszałek Stanisław
Karczewski rozmawiał z europejską komisarz ds.
transportu Violetą Bulc. Marszałek pozytywnie
ocenił rozwój dróg i sieci połączeń drogowych
w Polsce. Zaznaczył, że wprawdzie poprawiło się
bezpieczeństwo na polskich drogach i zmalała
o blisko połowę liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w ostatnich 10 latach, ale nadal
ginie rocznie ok. 3 tys. osób. Unijna komisarz Violeta Bulc przypomniała, że niedawno na Malcie
unijni ministrowie transportu zastanawiali się nad
tym, w jaki sposób doprowadzić do zmniejszenia
liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
i liczby wypadków, których efektem są ciężkie
obrażenia. Komisarz ds. transportu podkreśliła,
że do prac nad poprawą bezpieczeństwa zostaną włączone firmy motoryzacyjne, by producenci samochodów pomogli ustalić, dlaczego skutki
wypadków są tak poważne, i brali to pod uwagę
w swoich pracach projektowych. Jak zaznaczyła,
większą wagę będzie się też przykładać do edukacji i promocji bezpiecznego zachowania na
drogach. Przypomniała, że każdego roku na europejskich drogach ginie 25 tys. osób, a 137 tys.
doznaje poważnych obrażeń. Marszałek Senatu
zapewnił, że Polska będzie wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa
w transporcie drogowym.
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Marszałek Stanisław Karczewski 18 grudnia
2017 r. spotkał się w Senacie z przewodniczącym
parlamentu Gruzji Iraklim Kobachidzem, który
przebywał w Polsce wraz z delegacją na zaproszenie
marszałka Senatu. Politycy rozmawiali o współpracy
gospodarczej, kulturalnej i naukowej. Wyrazili też
nadzieję, że nowe połączenia lotnicze między Gruzją a Polską dadzą impuls do rozwoju relacji między
obu państwami; ruch turystyczny z Polski do Gruzji
w ostatnim czasie wzrósł 4-krotnie.
Przewodniczący parlamentu Gruzji podkreślił,
że jego kraj interesują doświadczenia Polski w decentralizacji. „Polska ma doświadczenie w przeprowadzaniu reformy samorządowej i Gruzini
chcieliby skorzystać z tego doświadczenia” – mówił. Marszałek Senatu zapewnił, że Polska wspiera
unijne i euroatlantyckie aspiracje Gruzji. Chętnie
dzieli się też swoimi doświadczeniami w staraniach
o członkostwo w UE i NATO, a także w zakresie reformy samorządowej.

W tym samym dniu w Sejmie marszałkowie Sejmu
i Senatu – Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski
oraz przewodniczący parlamentu Gruzji Irakli Kobachidze podpisali porozumienie o partnerstwie strategicznym. Przewiduje ono m.in., że strony będą prowadziły
dialog w sprawie zagadnień stanowiących przedmiot
wspólnego zainteresowania, wzajemnie wspierały
swoją suwerenność i integralność terytorialną. Strony
zobowiązują się do promowania idei porozumienia
wśród organów izb w sprawie regularnych spotkań
dwustronnych, wspólnych działań w międzynarodowych organizacjach parlamentarnych, regularnych
spotkań między grupami parlamentarnymi, komisjami
parlamentarnymi, do rozwijania wymiany kulturalnej,
edukacyjnej i zawodowej dla pracowników parlamentów. Strony będą się wzajemnie informować o przyjętych ustawach dotyczących spraw zagranicznych.
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Wielostronne spotkania międzyparlamentarne
W Budapeszcie 1 grudnia 2017 r. odbyło się
nieformalne spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, podczas
którego rozmawiano m.in. na temat wzmocnienia
reprezentacji parlamentów narodowych w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej i rozszerzenia
Wspólnoty. Wzięli w nim udział przewodniczący
Izby Poselskiej i Senatu Republiki Czeskiej – Radek
Vondráček i Milan Štěch oraz przewodniczący Rady
Narodowej Republiki Słowackiej Andrej Danko.
Polskę reprezentowali marszałkowie Sejmu i Senatu
– Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Gospodarzem spotkania był László Kövér, przewodniczący
Zgromadzenia Narodowego Węgier, które przewodniczą obecnie Grupie Wyszehradzkiej.
Podczas spotkania marszałek Stanisław Karczewski przedstawił stanowisko swoje i marszałka Marka Kuchcińskiego. „Jesteśmy pełni uznania dla inicjatyw Grupy Wyszehradzkiej. Zwiększamy swoją
reprezentację parlamentarną w Brukseli o jedną
osobę. Jesteśmy za stworzeniem systemu szybkiego reagowania” – mówił. Jak podkreślił marszałek
Senatu, „w ten sposób dążymy do poprawy jakości
naszej pracy i budowania marki Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej. Marki, która jest coraz
lepiej odbierana w Europie”. Zdaniem marszałka

te działania powinny znaleźć odzwierciedlenie we
frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że
Grupa Wyszehradzka pokazała swoją siłę podczas
kryzysu migracyjnego. Dzięki niezmiennemu stanowisku jej głos został usłyszany.
Podczas spotkania przewodniczący parlamentów
państw Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się, że Unia
Europejska stoi przed koniecznością weryfikacji podejścia do stosowanych mechanizmów. W opinii
przewodniczących nowa traktatowa instytucjonalizacja umocni rolę parlamentów we współpracy wewnątrz wspólnoty.
Przewodniczący László Kövér mówił o potrzebie
zacieśnienia współpracy w zakresie kontroli działań
Unii Europejskiej na szczeblu parlamentarnym.
Jego zdaniem należy być otwartym na rozszerzenie
Grupy Wyszehradzkiej o państwa o podobnych
dążeniach, jak np. Chorwacja. Istotna jest także
szybkość podejmowania decyzji i reagowania na
bieżące wydarzenia. „Ważny jest szybki przepływ
informacji między urzędami UE i parlamentami
już na szczeblu urzędniczym” – powiedział.
Przewodniczący parlamentu Węgier podzielił się
wątpliwościami, czy obecnie obowiązujące traktaty są w stanie zapewnić mocną pozycję parlamentów narodowych. Jak mówił, współpraca gospodarczo-handlowa zwiększa znaczenie państw Grupy
Wyszehradzkiej. Zdaniem przewodniczącego wymiar V4 należy rozszerzać.
Przewodniczący Milan Štěch
stwierdził, że czeski Senat jest
za tym, aby procesy legislacyjne
dotyczące Unii były wzmocnione na szczeblu parlamentarnym.
Wyraził przekonanie, że jeżeli
w jakichś kwestiach nie można
znaleźć wspólnego stanowiska,
to powinno się starać takie problemy rozwiązywać na poziomie
krajowym. Jak dodał, wewnętrzna
dyskusja pomaga dojść do konsensusu w wymiarze międzynarodowym. Przewodniczący Radek
Vondráček zgodził się z marszałkiem Stanisławem Karczewskim,
że Grupa Wyszehradzka stanowi
coraz mocniejszą markę.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń międzynarodowych
dostępne są na stronie internetowej Senatu:
www.senat.gov.pl
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Finansowanie opieki
nad Polonią
W ramach naboru, ogłoszonego przez szefa Kancelarii Senatu ministra Jakuba Kowalskiego, do 30 listopada 2017 r. wpłynęły 704 oferty na realizację
zadań publicznych dotyczących opieki nad Polonią
i Polakami w 2018 r. Dzięki specjalnemu generatorowi ofert po raz pierwszy można było je składać
wyłącznie elektronicznie. Mogły to zrobić jedynie
organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy
na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Najważniejszym celem naboru było wspieranie środowisk polonijnych i polskich za granicą
zgodnie z kierunkami działań na ich rzecz na lata
2017–19, określonymi w uchwale Prezydium Senatu z 23 września 2016 r. Wskazano tam następujące
kierunki: edukację; kulturę i promocję Polski oraz
ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego; wzmacnianie pozycji środowisk polskich
i polonijnych w krajach zamieszkania; media polonijne; infrastrukturę polonijną, pomoc charytatywną
i socjalną.
Projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2018
przewiduje przeznaczenie 100 mln zł na opiekę nad
Polonią. Do 30 listopada 2017 r. do Kancelarii Senatu wpłynęły 704 oferty od 305 podmiotów na łączną
kwotę 367 870 454,24 zł. W ramach kierunku: edukacja złożono 213 ofert na kwotę 107 100 179,68 zł
(29,11% postulowanych dotacji); w 2017 r. w ramach tego kierunku złożono 257 ofert na kwotę
98 785 883 zł. Na realizację zadań związanych
z kulturą i promocją Polski oraz ochroną polskiego
dziedzictwa kulturowego i historycznego przedstawiono 266 ofert na kwotę 106 951 957,75 zł (29,07%
postulowanych dotacji); w 2017 r. na realizację zadań
z tego kierunku przedstawiono 192 oferty na łączną
kwotę 48 360 127 zł. W ramach kierunku: wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych
w krajach zamieszkania złożono 116 ofert na kwotę
67 416 536,50 zł (18,33% postulowanych dotacji);
w 2017 r. były to 153 oferty na kwotę 54 493 487 zł.
Na realizację zadań związanych z mediami polonijnymi wpłynęło 30 ofert na kwotę 36 951 914,37 zł
(10,04 % postulowanych dotacji); w 2017 r. złożono
25 ofert na kwotę 20 471 366 zł. W ramach kierunku: infrastruktura polonijna przedstawiono 48 ofert

32

na kwotę 32 064 253,94 zł (8,72% postulowanych dotacji); na 2017 r. złożono 46 ofert na kwotę
33 981 589 zł. Na realizację zadań w ramach kierunku: pomoc charytatywna i socjalna przedstawiono
31 ofert na kwotę 17 385 612,00 zł (4,73% postulowanych dotacji); w ramach tego kierunku w 2017 r.
złożono 22 oferty na kwotę 23 572 768 zł.

Wydarzenia
Wicemarszałek Adam Bielan i senator Anna Maria
Anders wzięli udział w 80. Paradzie Pułaskiego, która odbyła się 1 października 2017 r. w Nowym Jorku
pod hasłem „Generał Tadeusz Kościuszko – bohater
dwóch narodów”. Przemawiając podczas parady,
wicemarszałek Senatu wyraził przekonanie, że tylko
silna i zjednoczona Polonia może pomóc realizować polskie interesy, przede wszystkim w dziedzinie
bezpieczeństwa. „Nie ma się co oszukiwać. Politycy amerykańscy również liczą się przede wszystkim
z grupami silnymi, takimi, które mają wpływ na amerykańską politykę. Tak więc im lepiej zorganizowana
i wpływowa Polonia, tym bezpieczniejsza Polska”
– podkreślił. Paradę Pułaskiego poprzedziła uroczysta msza św. w katedrze św. Patryka, którą odprawił
prymas Polski abp Wojciech Polak, który był jednym
z honorowych marszałków Parady Pułaskiego.

2 października 2017 r. senator Jan Żaryn spotkał
się w Senacie z młodzieżą pochodzenia polskiego
z Ukrainy, która wzięła udział w konkursie „Kościuszko – bohater czterech narodów”, zorganizowanym przez Fundację Polonia Ruthenia i dofinasowanym przez Kancelarię Senatu. Najważniejszym
celem projektu „Kościuszko – bohater czterech narodów” była aktywizacja młodych ludzi o polskich
korzeniach mieszkających za granicą i umożliwienie im kontaktu z kulturą narodową. Przedmiotem
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konkursu były prace przybliżające postać naczelnika
zarówno plastyczne, jak i literackie.
„Jesteśmy Polakami na całe życie, cały czas wzbogacamy swój patriotyzm, co jest obecnie szczególnie
widoczne wśród młodzieży. Udział w przedsięwzięciach takich jak ten konkurs świadczy o waszej chęci wzmacniania świadomości” – mówił senator Jan
Żaryn.
2 października 2017 r., podczas inauguracji roku
akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprzewodniczący Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha wręczył nagrody i wyróżnienia
Archiwum Emigracji, przyznawane za wybitne prace magisterskie i doktorskie, poświęcone emigracji
polskiej XX w. W 16. edycji konkursu w kategorii prac doktorskich zwyciężyła Anna Ciarkowska
z Uniwersytetu Łódzkiego za rozprawę „Francuskojęzyczna literatura świadectwa pisarzy o polsko-żydowskich korzeniach: Anna Langfus i Piotr Rawicz”;

wyróżnienie przyznano dr Agacie Janiak z Uniwersytetu Wrocławskiego za rozprawę „Eseistyka Józefa Czapskiego. Poetyka i metafizyka”. W kategorii
prac magisterskich nagrodę otrzymała Jadwiga Malik
z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Korespondencja Szymona Laksa z Oficyną Poetów i Malarzy.
Edycja krytyczna”; wyróżnienie przyznano Marlenie
Przybył z Uniwersytetu w Nantes za pracę „Aux limites de la peinture. Les Papiers déchirés et autres
recherches d’Edward Baran”.
12–13 października 2017 r. marszałek Stanisław
Karczewski złożył wizytę na Ukrainie, gdzie wziął
udział w uroczystości nadania Polskiej Bibliotece Medycznej w Kijowie imienia Zbigniewa Religi,
wybitnego kardiochirurga, senatora III i V kadencji.
Przypominając postać profesora, marszałek Senatu
podkreślił jego determinację i upór w dążeniu do
celu, tytaniczną pracę i uczciwość. Jak stwierdził, był
on nie tylko wybitnym kardiochirurgiem, ale również
naukowcem, politykiem i społecznikiem. Marszałek
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Stanisław Karczewski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania biblioteki, a żonie
Zbigniewa Religi, Annie Wajszczuk-Relidze i jego
rodzinie – za przekazanie bibliotece księgozbioru
profesora.
W Kijowie marszałek Senatu spotkał się także
z przedstawicielami organizacji polskich na Ukrainie,
którym podziękował za pracę i zaangażowanie na
rzecz polskiej wspólnoty.  Podczas spotkania prezes
Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz
dziękował za wsparcie Senatu, bez którego jego organizacja nie mogłaby istnieć. Pieniądze potrzebne są
na wynajęcie pomieszczeń i prowadzenie niedzielnej szkoły języka polskiego. Pytał też o możliwość
finansowania z senackich środków wynagrodzeń dla
nauczycieli pracujących w tych szkołach. Zdaniem
Antoniego Stefanowicza młodzież na Ukrainie trudno namówić do pracy w organizacjach polonijnych
ze względu na jej sytuację finansową, która zmusza
do szukania dobrze płatnych zajęć. O problemach
lokalowych Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie mówiła Maria Siwko. Jak podkreśliła, w Kijowie
potrzebny jest dom polski z prawdziwego zdarzenia. Rozmawiano także o skutkach wprowadzenia
Karty Polaka, rosnącym zainteresowaniu nauką języka polskiego i obawach związanych z ukraińską
reformą edukacji. W Charkowie marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z Polakami z obwodu
charkowskiego. Przypomniał, że podczas konsultacji przeprowadzonych przez Senat przedstawiciele
Polonii sami wskazali najważniejsze potrzeby, na
zaspokojenie których powinna zostać przeznaczona
senacka pomoc. Na 1. miejscu wskazano edukację
dzieci i młodzieży oraz nauczanie języka polskiego. Przedstawiciele organizacji polonijnych mówili
o permanentnym braku nauczycieli języka polskiego przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na jego
nauczanie. Sygnalizowali także brak pomieszczeń
na prowadzenie działalności dydaktycznej. W tym
kontekście poinformowali o inicjatywie utworzenia
w Charkowie centrum metodycznego dla nauczycieli języka polskiego. Marszałek Senatu zadeklarował
wsparcie tej inicjatywy. W jego ocenie mimo dużej
liczby organizacji polonijnych na Ukrainie tamtejsi
Polacy dobrze ze sobą współpracują. Podziękował
też polskiemu Kościołowi za to, że jednoczy Polaków i podtrzymuje w trwaniu przy polskości.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2017 r. marszałek Stanisław Karczewski skierował
list do nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkół
polskich i polonijnych za granicą. Pogratulował im
osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i podziękował za twórczą pracę z młodzieżą. „Wdzięczny jestem, że wybraliście Państwo trud nauczania
młodego pokolenia, wzięliście odpowiedzialność
za jego rozwój i dokładacie starań, by podczas kreatywnych zajęć czerpało także z mądrości starszych
pokoleń” – napisał. Marszałek Senatu zapewnił, że
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Izba wspiera i będzie wspierać wszystkie formy nauczania, które sprzyjają utrzymaniu silnych więzi
dzieci i młodzieży z ojczyzną przodków. Zadeklarował, że Senat dołoży wszelkich starań, aby pomóc
w zapewnieniu wszechstronnego finansowania nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych
w szkołach polskich i polonijnych.
14–15 października 2017 r. marszałek Stanisław
Karczewski oraz senatorowie Grażyna Sztark i Ryszard Majer w Szwajcarii wzięli udział w uroczystościach związanych z 200. rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki. „Tadeusz Kościuszko był zawsze
przyjacielem wolności i wolnych ludzi, czy to walczących o niepodległość w Polsce, czy to w rewolucyjnej Francji, czy w emancypującej się od brytyjskiej dominacji Ameryce, czy to w republikańskiej
Szwajcarii. Uważał, że tyranii należy się przeciwstawiać (...) Kościuszko także dziś jest przykładem
patriotyzmu nowoczesnego, dojrzałego świadomością narodowych wartości, ale nie wykluczającego,
nie wywyższającego się nad innych” – powiedział
marszałek Senatu podczas uroczystości rocznicowych w Solurze. Uroczystości poprzedziła msza św.
w intencji Tadeusza Kościuszki w katedrze św. Ursyna i Wiktora w Solurze, odprawiona przez rektora
polskiej misji katolickiej w Szwajcarii ks. Krzysztofa
Wojtkiewicza.

Podczas pobytu w Szwajcarii delegacja Senatu
spotkała się także z kierownictwem polskiego muzeum w Rapperswilu, którego dyrektor Anna Buchmann zwróciła się o udzielenie przez Senat wsparcia
tej placówce, ponieważ władze miasta i gminy nie
przewidują jej dalszego funkcjonowania w tamtejszym zamku. Marszałek Stanisław Karczewski zapewnił, że będzie wspierał starania o zachowanie
siedziby muzeum w raperswilskim zamku, miejscu
od ponad 140 lat związanym z Polską i Polakami.
Na temat Muzeum Polskiego w Rapperswilu marszałek Senatu rozmawiał z wiceprzewodniczącym Rady
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Narodowej Konfederacji Szwajcarskiej Dominikiem
de Bumanem. Zadeklarował, że Polska pomoże je
finansować. Wiceprzewodniczący Dominique de
Buman podkreślił, że rząd i parlament Szwajcarii nie
mogą ingerować w decyzje kantonów, mogą jedynie
uwrażliwiać je na niektóre kwestie. Zaproponował,
by spróbować poszukać rozwiązania tego problemu
na forum parlamentarnych grup przyjaźni szwajcarsko-polskiej. Delegacja Senatu spotkała się także
z przedstawicielami szwajcarskiej Polonii.
24 października 2017 r. w Senacie podsumowano akcję „Lato z Polską”. Podczas spotkania marszałek Stanisław Karczewski wręczył certyfikaty
samorządom, które w 2017 r. przyjęły polskie dzieci z 36 krajów świata. Podpisano także list intencyjny w sprawie zorganizowania w Krynicy Zdroju XIII Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych
w 2018 r. W ocenie marszałka Senatu zorganizowane w ramach akcji obozy i kolonie były nie tylko formą wypoczynku, ale także sposobem na budowanie polskiej tożsamości. „Mamy ambitne plany, aby
w 2018 r. 3 tys. młodych Polaków mogło przyjechać

do Polski” – zapowiedział prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski. Większość
uczestników „Lata z Polską” odwiedziła nasz kraj po
raz pierwszy. W akcję, organizowaną przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, dofinansowaną przez
Kancelarię Senatu, zaangażowały się 33 samorządy
różnego szczebla z całej Polski. W 9. już edycji „Lata
z Polską” wzięło udział ok. 1,7 tys. dzieci i młodzieży. Uczestniczyły one w 43 różnorodnych tematycznie turnusach. W ramach akcji zorganizowano
także obóz rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych
polskich dzieci z Białorusi.
26 października 2017 r. w Senacie zainaugurowano obrady IV Europejskiego Forum Mediów Polonijnych. Podczas uroczystości marszałek Stanisław
Karczewski podziękował dziennikarzom polonijnym
za podtrzymywanie więzi i łączności Polonii z ojczyzną, a także pielęgnowanie pięknej polszczyzny.
Marszałek Senatu zachęcał ich do włączenia się
w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, tak by przypadający w 2018 r. jubileusz stał się wielkim świętem wszystkich Polaków
zarówno w kraju, jak i za granicą. „Forum Mediów
Polonijnych to ważne wydarzenie – płaszczyzna
wymiany doświadczeń, rozmowa o wyzwaniach,
jakie stawia przed nimi zmieniająca się rzeczywistość, a także możliwość zaprezentowania swoich
osiągnięć” – mówiła wicemarszałek Maria Koc. Podziękowała za trud, jaki dziennikarze polonijni wkładają w funkcjonowanie swoich niekomercyjnych
mediów. Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska podkreśliła natomiast znaczenie relacji Polonii i Polaków za granicą z macierzą. Wyraziła zadowolenie z podtrzymywania kontaktów z Senatem.
Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak
podkreślił, że w ostatnich latach dzięki ustawie o repatriacji, która ma pomóc w sprowadzeniu do kraju
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Polaków m.in. z Kazachstanu, oraz nowelizacji ustawy – Karta Polaka doszło do „rewolucji polonijnej”.
W jego opinii media polonijne stanowią ważny element dyplomacji publicznej, czyli przekonywania
do polskich racji, promocji naszego kraju wśród obywateli państw, w których mieszkają przedstawiciele
Polonii. Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych
w Szwecji Teresa Sygnarek stwierdziła, że celem Forum Mediów Polonijnych jest integracja redakcji mediów polonijnych działających w Europie. Wyraziła
nadzieję, że w 2018 r. Europejskie Forum przekształci się w Światowe Forum Mediów Polonijnych.
Podczas inauguracji przedstawiciele mediów polonijnych rozmawiali m.in. na temat obchodów 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
a także o problemach, z jakimi borykają się ich redakcje. Dziennikarze polonijni zwrócili się z prośbą
o szybsze przekazywanie środków na ich działalność. Jak podkreślali, wykonywana przez nich praca jest przede wszystkim misją. W IV Europejskim
Forum Mediów Polonijnych, zorganizowanym pod
patronatem marszałka Senatu przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” i Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, wzięło udział blisko 60 dziennikarzy, redaktorów i wydawców z mediów polonijnych z całej Europy.
Podczas oficjalnej wizyty w Republice Południowej Afryki, 14–20 listopada 2017 r., delegacja Senatu,
na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim,
w Kapsztadzie i Pretorii spotkała się z przedstawicielami Polonii. Marszałek Senatu zapewnił naszych
rodaków w RPA, że polskim władzom zależy na
budowaniu wspólnoty narodowej Polaków mieszkających na całym świecie. „Jesteśmy tu po to, aby
usłyszeć o waszych oczekiwaniach wobec ojczyzny,
wobec Senatu, ale także o waszych problemach
i, mam nadzieję, o pomysłach na jeszcze lepszą
współpracę” – mówił marszałek Stanisław Karczewski do przedstawicieli Polonii w Kapsztadzie. Prezes
Stowarzyszenia Polskiego w Kapsztadzie Krystyna
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Żyluk-Żylińska przedstawiła działalność organizacji,
którą kieruje. Jak podkreśliła, władze i członkowie
działającej od 1949 r. organizacji dokładali i dokładają wszelkich starań, aby pielęgnować polski język,
kulturę i tradycje, a jednocześnie zaznaczyć naszą
obecność na afrykańskiej ziemi. Poinformowała, że
w 2018 r. odbędą się obchody 70-lecia stowarzyszenia, które organizuje wystawy, prowadzi polski klub,
bibliotekę, wypożyczalnie polskich filmów, a także
wydaje kwartalnik „Kapsztad.pl”. Od 3 lat działa
polska szkoła, do której zapisanych jest 20 dzieci.
Kolejne spotkanie z Polonią odbyło się w Ambasadzie RP w stolicy RPA – Pretorii. Marszałek Senatu
podziękował Polonii za to, że jest ambasadorem naszego kraju na afrykańskiej ziemi, i zachęcał do podejmowania inicjatyw związanych z 100. rocznicą
odzyskania niepodległości. Podczas spotkania prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu Barbara Kukulska poinformowała o jubileuszu swojej organizacji w 2018 r. Jarosław Jakuszko, reprezentujący
Polonię w Pretorii, mówił o jej przedsięwzięciach.
O działalności Zjednoczenia Polskiego w Vaal Triangle, które w 2017 r. obchodziło 30-lecie swojej działalności, opowiedział Ryszard Skoczyński.
Marszałek Senatu 1–3 grudnia 2017 r. przebywał
z wizytą w Budapeszcie, gdzie wziął udział w nieformalnym spotkaniu przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej, odbył także spotkania
z tamtejszą Polonią. W ambasadzie polskiej w imieniu prezydenta RP wręczył Krzyż Oficerski Orderu
Zasługi RP wiceministrowi Csabie Latorcaiowi, który
jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Zasobów
Ludzkich odpowiadał za sprawy mniejszości narodowych, a obecnie w Kancelarii Premiera zajmuje
się kwestiami społecznymi i ochrony dziedzictwa,
i nawet po zmianie stanowiska służy wsparciem organizacjom polonijnym. Marszałek Stanisław Karczewski podziękował Csabie Latorcaiowi za jego
pracę na rzecz Polonii, złożył także podziękowania
węgierskiemu rządowi i samorządom za wspieranie
naszych rodaków mieszkających w tym kraju. Jak
ocenił, Polacy na Węgrzech są bardzo dobrze traktowani. Wiceminister Csaba Latorcai podkreślił, że
to dla niego honor, iż może w ramach swojej pracy
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wnieść wkład w trwającą od ponad tysiąca lat historyczną i braterską współpracę polsko-węgierską.
W siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema w Budapeszcie marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z dziećmi i młodzieżą.
W ambasadzie RP rozmawiał z liderami węgierskich
organizacji polonijnych. Jak podkreślił, rzeczywistość, w jakiej działa Polonia na Węgrzech, różni się
od sytuacji w innych krajach. „Przede wszystkim Polacy mają tu wsparcie węgierskiego rządu, co sprawia, że podejmowane działania mają większą szansę na pełną i skuteczną realizację. Ponadto Polonia
na Węgrzech ma swojego przedstawiciela w tutejszym parlamencie” – powiedział. Podczas spotkania
liderzy organizacji polonijnych omówili działania,
jakie podejmują, by promować Polskę, polski język,
kulturę, historię i gospodarkę.
2 grudnia 2017 r. Federacja Organizacji Polskich
na Ukrainie obchodziła 25-lecie istnienia. Podczas
uroczystości jubileuszowych, które odbyły się w Narodowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie, odczytano list marszałka Stanisława
Karczewskiego. „Federacja Organizacji Polskich na
Ukrainie jest czymś więcej niż wspólnotą. To wspólnota wspólnot” – podkreślił. Podczas uroczystości
prezes Emilia Chmielowa zwróciła uwagę, że 25 lat
to czas, w którym kształtuje się pokolenie. „To okres
długiej, mozolnej pracy we wszystkich kierunkach
w życiu polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie.
Jako obywatele Ukrainy naszą działalnością przyczyniamy się do budowania pomostów między jednym
a drugim państwem” – mówiła. „Społeczność polska
na Ukrainie jest społecznością żywą, która często potrafi samodzielnie pokonywać liczne przeszkody, potrafi porozumieć się z każdym i która nie potrzebuje
już prowadzenia za rękę” – podkreśliła.

15 grudnia 2017 r. wręczono nagrody marszałka
Senatu laureatom konkursu dla dziennikarzy polskich i polonijnych. Tematem 14. edycji konkursu
była „Polska rodzina poza Polską”. Jak podkreślił
marszałek Stanisław Karczewski, dziennikarze zajmujący się tematyką polonijną wspierają Izbę w wypełnianiu zaszczytnej roli opiekuna Polonii i Polaków
za granicą, ponieważ pomagają naszym rodakom
podtrzymywać więzi z ojczyzną. I nagrodę jury pod
przewodnictwem wicemarszałka Michała Seweryńskiego przyznało Grażynie Preder z Polskiego Radia
Koszalin za reportaż radiowy „Bukowina – Tryptyk”.
II nagrodę otrzymała Ewa Szkurłat-Adamska z Radia
Kraków za reportaż radiowy „Pan Jacek”. III nagrodę
przyznano Elżbiecie Lewak z „Kuriera Galicyjskiego” za pracę „Scenariusz z życia wzięty albo Mamo,
to kim ja jestem?”. Cztery równorzędne wyróżnienia otrzymały: Halina Świerkosz-Iwanowska z „Poloniki” za pracę „Polskie dzieci w Austrii”, Anna
Leśniewska z Polskiego Radia Rzeszów za reportaż
radiowy „Londyńskie Orlęta”, Ilona Lewandowska
z „Kuriera Wileńskiego” za pracę „Edward Klonowski: nie żałuję tych lat” i Beata Bruggeman-Sękowska za materiał „Moje córki czuwają”, opublikowany
w portalu communications-unlimited.nl.
Jak poinformował wicemarszałek Michał Seweryński, w 2017 r. na konkurs nadesłano 33 prace, m.in. z Austrii, Belgii, Holandii, Irlandii, Litwy,
Niemiec, Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. „Z prac
nadesłanych na konkurs wynika, jak wiele trudu rodziny żyjące poza krajem wkładają w to, by dzieci
chciały mówić po polsku, żeby czuły się związane
z Polską i miały poczucie tożsamości narodowej.
Prace konkursowe opowiadają o tym, że na emigracji jest zawsze trudno, nawet jeśli osiągnie się sukces” – powiedział wicemarszałek Senatu.
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Wicemarszałek Maria Koc i senator Margareta Budner 28 grudnia 2017 r. w Domu Polskim
w Wilnie wzięły udział w spotkaniu opłatkowym
Związku Polaków na Litwie, podczas którego
podsumowano działalność polskiej społeczności

w tym kraju w 2017 r. Przedstawicielki Senatu złożyły naszym
rodakom życzenia noworoczne i podziękowały za trwanie
w polskości i szacunek do wartości, które czynią nas Polakami,
a także za miłość do macierzy
i sposób, w jaki wychowują swoje dzieci. Gratulowały sukcesów
i zaprosiły do wspólnego świętowani 100-lecia niepodległości
Polski, przypominając, że Wileńszczyzna ma wielkie zasługi
w tym cudzie, który wydarzył się
w 1918 r. Spotkanie, w którym
wzięli udział Polacy z całej Litwy,
m.in. prezesi terenowych struktur
związku, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji polskich, duchowieństwo, dziennikarze,
było okazją do rozmowy o bieżących sprawach
i problemach, którymi żyje polska społeczność
w tym kraju.

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

PRZEGLĄD
WYDARZEŃ
18 października 2017 r. w Senacie odbyło się
uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
laureatom 4. edycji konkursu „List do Ojca. List
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do Taty”, zorganizowanego przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy
z Fundacją im. Cyryla i Metodego/Inicjatywa Tato.
Net pod honorowym patronatem rzecznika praw
dziecka Marka Michalaka. Pierwszą nagrodę otrzymał Kajetan Bajorski z Rybnika (okręg wyborczy senatora Wojciecha Piechy), drugą – Zuzanna Bartczak
z Czernikowa (okręg wyborczy senatora Przemysława
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Błaszczyka), trzecią zaś Joanna Klimczyk z Bukowa
(okręg wyborczy senatora Marka Pęka). W konkursie
przyznano także 5 równorzędnych wyróżnień. Jak
podkreślił przewodniczący komisji rodziny senator
Jarosław Duda, Senat, organizując konkurs, pragnie
zwrócić uwagę na niezastąpioną rolę ojca w życiu
dziecka. Zdaniem marszałka Stanisława Karczewskiego „List do taty” to jedna z tych inicjatyw, które
wychodzą poza parlamentarną codzienność i spór
polityczny, łączą senatorów różnych opcji. Te listy
potwierdzają sens wspierania rodziny. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu, propagującego
świadome i dojrzałe ojcostwo, było możliwe dzięki
osobistemu zaangażowaniu 34 senatorów, a także
dzięki dyrektorom i nauczycielom szkół w całej Polsce. Konkursowe listy nadesłało 3256 uczniów z klas
IV i V szkół podstawowych. Laureatom okręgowym
nagrody ufundowali senatorowie, oni też opłacili ich
przyjazd do Warszawy wraz z opiekunami. Nagrody
dla finalistów konkursu ufundowali Kancelaria Senatu i rzecznik praw dziecka.
W Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada
2017 r., Senat otworzył swoje podwoje dla zwiedzających. Goście mogli zobaczyć miejsca, gdzie
na co dzień pracują senatorowie – salę posiedzeń
i sale konferencyjne, w których znajdują się zdjęcia
i pamiątki po byłych marszałkach Senatu Andrzeju
Stelmachowskim, Auguście Chełkowskim i wicemarszałku Zbigniewie Romaszewskim. Zwiedzający
mogli też obejrzeć wystawę „Senat RP III kadencji
(1930–35) i jego marszałek Władysław Raczkiewicz”. Dla gości przygotowano liczne materiały edukacyjne i popularyzujące wiedzę o Senacie.

w cyberprzestrzeni. Jak mówił marszałek Stanisław
Karczewski, w szybko rozwijającym się świecie internetu i smartfonów seniorzy nie mogą się czuć
wykluczeni, należy ich zachęcać zarówno do aktywności fizycznej, jak i korzystania z możliwości,
jakie daje rzeczywistość wirtualna. Jego zdaniem
rozwój nowoczesnych technologii może się przyczynić do rozwiązania wielu problemów. Na rosnącą potrzebę edukowania seniorów zwróciła uwagę
przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia
Uniwersytetów Trzeciego Wieku prof. Krystyna
Lewkowicz. Podkreśliła, że konieczne są działania
zwiększające bezpieczeństwo seniorów w sieci, bo
oni są szczególnie narażeni na przestępstwa, takie
jak wyłudzenia pieniędzy czy wykorzystanie danych
osobowych.

Konferencje, wystawy
W Senacie 9 października 2017 r. odbyła się konferencja „Warszawa wraca nad Wisłę”, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Dróg
Wodnych. Otwierając ją, marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że mimo iż rzeka dzieli stolicę na
prawo- i lewobrzeżną, to łączy wszystkich Polaków.
Przypomniał, że Wisła była świadkiem doniosłych

14 listopada 2017 r. z okazji ogólnopolskiego Dnia
Seniora marszałek Stanisław Karczewski spotkał się
w Senacie z grupą seniorów. Tematem spotkania
była integracja cyfrowa seniorów i ich aktywność
w sieci. Jak podkreślano, internet i nowoczesne
technologie dają szansę na większą aktywność osób
starszych, niosąc jednocześnie ze sobą zagrożenia.
Wskazywano na potrzebę prowadzenia działań
edukacyjnych, dotyczących zarówno korzystania
z dostępnych narzędzi, jak i zasad bezpieczeństwa
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wydarzeń historycznych – zarówno tych zwycięskich, jak i tragicznych. Przez wieki stanowiła źródło
utrzymania warszawiaków, była również miejscem
ich odpoczynku i rozrywki. Niestety, m.in. w wyniku zaborów, Warszawa odwróciła się od swojej
rzeki. Jak podkreślił, po latach warszawiacy znowu
wracają nad Wisłę.
„Chcemy porozmawiać o problemach związanych z ożywieniem życia nad Wisłą, takich jak
bezpieczeństwo żeglugi, godzenie interesów ekologicznych i żeglugowych czy zagospodarowanie
starorzeczy” – mówił przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Dróg Wodnych senator
Jerzy Wcisła. W jego opinii w ostatnich latach w Polsce rośnie zainteresowanie rzekami, pojawia się coraz więcej inicjatyw tworzenia wodnych szlaków
turystycznych. Podczas konferencji omówiono różnorodne uwarunkowania związane z powrotem stolicy nad Wisłę. Rozmawiano m.in. o rozwoju śródlądowego transportu wodnego, bezpieczeństwie
żeglugi i możliwościach zagospodarowania Wisły.
Uczestnicy konferencji podkreślali korzyści
z transportu wodnego, mówili o potrzebie ochrony przyrody i braku uregulowania Wisły. Zwracano
uwagę na znaczenie współpracy władz rządowych,
samorządowych i organizacji pozarządowych. Wiceminister środowiska Mariusz Gajda zapowiedział,
że, zgodnie z programem rozwoju śródlądowych
dróg wodnych, w okolicach Warszawy powinien
powstać pierwszy niewielki stopień wodny o wysokości piętrzenia wody ok. 2,3 m, aby zapewnić
minimalny poziom wody w rzece. Pozwoli to na jej
lepsze wykorzystanie i spożytkowanie potencjału turystycznego. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski podkreślił natomiast, że realizowany przez
warszawskie władze od 10 lat plan przywrócenia
miastu Wisły opiera się na 3 elementach: rekreacji,
bezpieczeństwie i przyrodzie. Według Katarzyny
Stakuń z Biura Marketingu m.st. Warszawy rzeka jest
dla stolicy szansą, dlatego działania miasta skupiają
się na kilku płaszczyznach – rozbudowie infrastruktury towarzyszą projekty edukacyjne, kulturalne
i sportowe. Podczas konferencji przedstawiono także, realizowany w latach 2014–16 w województwie
mazowieckim, projekt Park Rzeki Wisły, którego
celem było wsparcie wielowymiarowego rozwoju
obszarów położonych nad Wisłą między Nowym
Dworem Mazowieckim a Płockiem.
W Senacie 11 października 2017 r. odbyła się
pierwsza część dwudniowej konferencji „Tadeusz
Kościuszko – symbol polskiej wolności”, zorganizowanej przez Komisję Obrony Narodowej wspólnie
z Centralną Biblioteką Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Uniwersytetem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie z okazji 200. rocznicy
śmierci Tadeusza Kościuszki, w związku z obchodami, ustanowionego przez Senat w 2017 r., roku tego
światowej sławy polskiego bohatera. Jak podkreśliła
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wicemarszałek Maria Koc, chodziło przede wszystkim o przypomnienie postaci tego wielkiego Polaka,
przywódcy naszego pierwszego zrywu niepodległościowego, zasłużonego dla Ameryki i Francji, dla
całego wolnego świata zarówno w wymiarze narodowym, jak i indywidualnym. „Tadeusz Kościuszko
był i jest uosobieniem idei wolności w wymiarze
narodowym, bo walczył o niepodległość państw
i wierzył, że żaden naród nie może zawładnąć drugim narodem. Był także bohaterem walki o wolność
w wymiarze jednostkowym – to on zaproponował
w czasie insurekcji uwłaszczenie chłopów” – mówiła
wicemarszałek. Zdaniem przewodniczącego Komisji
Obrony Narodowej senatora Jarosława Rusieckiego
życiorys i postawa Tadeusza Kościuszki mogą być
dla młodego pokolenia wzorem oddania dla spraw
ojczyzny – w jaki sposób wypełniać swoje obowiązki względem niej zarówno w służbie cywilnej, jak
i wojskowej. Senator Jan Żaryn, jeden z inicjatorów
senackiej konferencji, podkreślił, że postać Tadeusza
Kościuszki jest warta przypomnienia co najmniej
z kilku powodów. „Pierwszy – nie taki oczywisty,
a z perspektywy mojego pokolenia bardzo ważny
– w okresie PRL starano się wśród młodych ludzi
zohydzić postać Tadeusza Kościuszki” – mówił. Według senatora obecnie jest bardzo potrzebna prawdziwa opowieść o Kościuszce.
Podczas senackiego spotkania odbyły się 3 panele. Pierwszy dotyczył różnorodnych okoliczności
i uwarunkowań powstania kościuszkowskiego. Podczas drugiego panelu mówiono m.in. o wkładzie
Tadeusza Kościuszki w polską kulturę polityczną,
przypominano historię sporu o jego postać w polskiej historiografii i literaturze, omówiono tradycję
kościuszkowską w niepodległościowym nurcie walki
zbrojnej 1939–56. Trzeci panel poświęcono różnym
formom upamiętniania postaci Tadeusza Kościuszki
zarówno w Polsce, jak i na świecie. Drugiego dnia
uczestnicy konferencji obradowali na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W Senacie 16 października 2017 r. odbyła się
konferencja „Istota i zakres przedmiotowy aktów
prawa miejscowego stanowionych przez organy
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jednostek samorządu terytorialnego”, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym oraz Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Przedstawiono i omówiono na niej szereg teoretycznoprawnych zagadnień odnoszących się do aktów
prawa miejscowego jako podstawowych źródeł
powszechnie obowiązującego prawa. Naukowcy
i praktycy dyskutowali także o takich kwestiach, jak
rodzaje i cechy aktów prawa miejscowego, formy
komunikacji społecznej w procesie ich stanowienia czy zasady techniki prawodawczej odnośnie do
sporządzania projektów aktów prawa miejscowego. Samorządowcy zwracali uwagę na konieczność
uproszczenia języka aktów prawa miejscowego, tak
by władze mogły sobie radzić z ich stosowaniem.
Kolejny wniosek płynący z konferencji dotyczył
potrzeby eliminacji przepisu, który powoduje obowiązywanie 2 porządków prawnych na terenie połączonych gmin. Ważny element dyskusji stanowiły
rozważania na temat niejednoznaczności definicji
aktu prawa miejscowego, co bywa często podstawą
kwestionowania legalności.
W dobie terroryzmu, tzw. wojny hybrydowej
czy kryzysów migracyjnych prawo wojskowe musi
ewoluować, tak aby stwarzać warunki do podejmowania przez żołnierzy właściwych decyzji – to
jeden z wniosków z konferencji „Prawo wojskowe
w procesie legislacyjnym”, zorganizowanej 17 października 2017 r. w Senacie przez Komisję Obrony
Narodowej wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa
Narodowego Akademii Sztuki Wojennej oraz Towarzystwem Wiedzy Obronnej. Podczas spotkania
dyskutowano o uprawnieniach i roli Sił Zbrojnych
RP w zakresie bezpieczeństwa narodowego, ich organizacji i funkcjonowaniu, a także o niektórych zagadnieniach dotyczących ochrony prawnej żołnierzy. Zdaniem wicemarszałek Marii Koc u podstaw
dobrego i skutecznego systemu obrony oraz nowoczesnej, dobrze wyposażonej i wyszkolonej armii
leży dobre prawo. Podczas konferencji omówiono
obecne prace legislacyjne Ministerstwa Obrony

Narodowej, zmierzające m.in. do dostosowania wojskowego ustawodawstwa do zmieniającej się rzeczywistości. Wyzwanie stanowią prace związane ze
zmianą systemu kierowania i dowodzenia polskimi
siłami zbrojnymi. Mówiono także o zagadnieniach
związanych z prawem wojskowym jako dyscypliną
naukową, która nie może być traktowana jako odrębna dziedzina prawa, zawiera bowiem elementy
prawa administracyjnego, pracy, gospodarczego,
finansowego, karnego czy obronnego. Omówiono
prawnoustrojową pozycję Sił Zbrojnych RP, kompetencje względem nich prezydenta RP, premiera
i ministra obrony narodowej, a także podstawowe
zasady, którymi powinny się kierować – służebności, neutralności politycznej i cywilnej oraz demokratycznej kontroli.
„Ta wystawa jest niezwykła. Potwierdza braterstwo między Polakami i Ormianami, które zawiązało
się 650 lat temu. Pokazuje Ormian w Rzeczypospolitej, którzy mimo że byli niewielką grupą, pięknie
zapisali się na kartach naszej historii” – mówiła
wicemarszałek Maria Koc, otwierając 19 września
2017 r. w Senacie wystawę „Ormianie w Polsce”
w obecności delegacji Zgromadzenia Narodowego
Armenii z jego przewodniczącym Arą Babloyanem
na czele. Jak podkreśliła wicemarszałek Senatu, Polska stała się dla Ormian drugą ojczyzną, a oni byli
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jej wiernymi dziećmi; o jej wolność walczyli w powstaniach, w czasie I i II wojny światowej. Przewodniczący Ara Babloyan podziękował polskim władzom za niezwykle przyjazny stosunek do żyjących
w naszym kraju Ormian. Ekspozycję, zorganizowaną
w związku z 650. rocznicą osiedlenia się Ormian
w Polsce, przygotowała Fundacja Armeńska w Warszawie wspólnie z Ambasadą Republiki Armenii
w Polsce. Wystawa przypominała m.in. miasta Rzeczypospolitej, w których Ormianie w szczególny
sposób zaznaczyli swoją obecność, m.in. Lwów, Zamość, Stanisławów, Kuty, Kamieniec Podolski, Czerniowce. Zaprezentowano też sylwetki wybitnych
polskich Ormian – artystów, pisarzy, duchownych,
naukowców, a także walczących w polskich szeregach.
„Konferencja ta jest niezwykle ważna, Europa bowiem znajduje się na zakręcie, nie tylko instytucjonalnym. Brexit i wybory w niektórych krajach inne
od tych, które miały miejsce w poprzednich latach,
to dowód na potrzebę zmian (…) Konieczny jest
powrót do chrześcijańskich korzeni, do wartości,
które przyświecały założycielom Unii Europejskiej”
– mówił marszałek Stanisław Karczewski, otwierając
V sesję międzynarodowego kongresu Ruchu „Europa Christi”: „Polonia antemurale christianitatis”,
z inicjatywy wicemarszałka Michała Seweryńskiego
23 października 2017 r. odbywającą się w Senacie.
Według marszałka Senatu powrót Europy do korzeni oznacza także powrót do tradycyjnej koncepcji
rodziny. W opinii inicjatora Ruchu „Europa Christi”
ks. Ireneusza Skubisia Europa powinna zachować
pamięć swojej tożsamości i mieć świadomość, że
jej korzenie tkwią w Ewangelii. Zdaniem kard. Roberta Saraha Zachód przeżywa kryzys ideologiczny, żyje tak, jakby Boga nie było. Według ministra
rolnictwa Krzysztofa Jurgiela w dzisiejszym świecie,
pełnym chaosu i niebezpieczeństw, polska wieś stanowi ostoję normalności i ładu. Z kolei Europa odchodząca od prostych prawd potrzebuje bardziej niż
kiedykolwiek: pracowitości i rzetelności, szacunku
do rodziny, życia w zgodzie z naturą, kultywowania tradycji, odwagi dla obrony swojej tożsamości.
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Wiceminister rodziny Bartosz Marczuk przekonywał
natomiast, że polityka rodzinna powinna być adekwatna do potrzeb danego kraju, długofalowa i ponad podziałami.
W Senacie 27 października 2017 r. odbyła się
międzynarodowa konferencja „Współczesna rodzina – zmiany wartości i struktur”, zorganizowana we współpracy z marszałkiem Stanisławem
Karczewskim w ramach IV Europejskiego Warsztatu
dla Młodych, przygotowanego przez Confederation
of Family Associations in the Carpathian Basin, Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W skierowanym do uczestników konferencji przesłaniu papież
Franciszek wyraził przekonanie, że wzmocni ona
w młodych ludziach poczucie, iż źródło ich siły tkwi
przede wszystkim w rodzinie i niesionych przez nią
wartościach. Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił natomiast, że siła rodziny to siła państwa, dla
którego stanowi ona największą wartość. Jego zdaniem współczesna rodzina poddawana jest silnym
przemianom. Nawiązując do Programu 500 +, marszałek stwierdził, że osiągnął on swój podstawowy
cel – wsparł finansowo rodziny wielodzietne i przyniósł natychmiastowy efekt w postaci zmniejszenia o 94% skrajnego ubóstwa. Andrea Mihalffy ze
Związków Rodzinnych Zagłębia Karpackiego z Węgier uznała, że silny naród zbudowany jest na mocnych i szczęśliwych rodzinach. W tym kontekście
przypomniała, że coraz częściej mówi się, iż Europa
to kontynent pustych kołysek. W opinii wiceminister
rodziny Elżbiety Bojanowskiej rodzina to niezastąpiona wspólnota, a przyszłość naszego kraju zależy
nie tylko od nowoczesnych technologii, ale też od
jakości kapitału ludzkiego. O problemach polskich
rodzin z punktu widzenia psychoterapeuty mówił
prof. Bogdan de Barbaro. Wśród czynników mających na nie największy wpływ wymienił m.in. rewolucję moralną w dobie postmodernizmu, zatarcie się
granic między sacrum i profanum, detronizację mężczyzny czy siłę rynku konsumpcyjnego. Członek
Rady Polityki Pieniężnej prof. Łukasz Hardt wskazał, że rodzina pozostaje w kręgu zainteresowania
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ekonomii, ponieważ dobrze funkcjonująca gospodarka potrzebuje kapitału ludzkiego. Z badań można wywieść przekonanie, że aktywne kształtowanie
polityki prorodzinnej państwa i obniżanie kosztów
posiadania dzieci przynoszą sukces. Małżonkowie
z dziesięciorgiem dzieci Anna i Janusz Wardakowie
podkreślali, że źródłem szczęścia dla każdego człowieka są przede wszystkim dobre relacje z innymi
ludźmi, a najlepszą metodą walki z samotnością jest
właśnie rodzina. Zdaniem wybitnego reżysera filmowego Krzysztofa Zanussiego rodzina potrzebuje
wsparcia, szczególnie teraz, gdy europejscy biurokraci mówią o niej jako o ciężarze i relikcie przeszłości, ograniczającym naszą wolność, bez którego
możemy prowadzić znacznie ciekawsze życie.
„To wielki honor dla nas, senatorów, że możemy
kontynuować prace Senatu II RP” – mówił marszałek Stanisław Karczewski, otwierając 10 listopada
2017 r. wystawę „Senat RP III kadencji (1930–35)
i jego marszałek Władysław Raczkiewicz”, przygotowaną w ramach obchodów ogłoszonego przez
Senat Roku Władysława Raczkiewicza. Jak podkreślił, senatorowie II RP, którym dane było doczekać
i urzeczywistnić ideał niepodległości, wzięli na siebie odpowiedzialność za naprawę i doskonalenie
państwa, tworząc w ten sposób historię. „My też
tworzymy historię. Bądźmy za nią odpowiedzialni”
– zaapelował. „Jesteśmy wdzięczni za upamiętnienie pracy i osiągnięć senatorów międzywojennych,
o których nie pamiętano w PRL” – mówił w imieniu przedstawicieli rodzin senatorów II RP Tadeusz
Potworowski, wnuk senatora III kadencji Tadeusza
Potworowskiego. Na bogato ilustrowanej wystawie,
przygotowanej przez Centrum Informacyjne Senatu, zaprezentowano działalność Senatu III kadencji
i jego marszałka Władysława Raczkiewicza, a także
sylwetki 12 spośród 128 senatorów. Można też było
obejrzeć m.in. tłoki pieczętne Senatu, druki senackie, zbiorową fotografię senatorów, liczne pamiątki

po senatorach i ich portrety, a także film z wizyty
marszałka Władysława Raczkiewicza u Polaków na
Zaolziu w 1933 r.
Otwierając 15 listopada 2017 r. wystawę „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją
w przyszłość wyciągniętą”, poświęconą Bolesławowi Leśmianowi, wicemarszałek Maria Koc podkreśliła, że był on wybitnym poetą, nie do końca uhonorowanym i docenionym za życia. W opinii dyrektora
Instytutu Badań Literackich prof. Mikołaja Sokołowskiego Bolesław Leśmian to wielki i niezwykle aktualny poeta, prekursor wielu nurtów współczesnej
poezji. Ekspozycja, przygotowana przez Instytut
Badań Literackich we współpracy z Narodowym
Centrum Kultury, przypominała Bolesława Leśmiana
jako artystę i myśliciela, wybitną postać życia artystycznego i duchowego XX-lecia międzywojennego. Ukazywała także niektóre wątki jego biografii,
związane z nim kobiety i miejsca, udział w życiu
literackim czy przyjaźnie.

W Senacie 17 listopada 2017 r., z inicjatywy wicemarszałek Marii Koc, odbyła się konferencja
„«Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw
z szyją w przyszłość wyciągniętą» – w 80. rocznicę
śmierci Bolesława Leśmiana”, zorganizowana przez
Instytut Badań Literackich PAN. Dr hab. Żaneta
Nalewajk z Uniwersytetu Warszawskiego zwróciła
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uwagę na silne zakorzenienie poezji Leśmiana –
mimo jej osobliwości – w historii literackiego języka
polskiego. Podkreśliła jednocześnie, że jest ona naszym dobrem wspólnym, o które trzeba się troszczyć
i popularyzować. Autor książek o poecie Piotr Łopuszański, wskazując na liczne zafałszowania, które
pojawiają się w opracowaniach dotyczących jego
życia i twórczości, apelował o większą precyzję
i korzystanie z oryginalnych źródeł. „Warto poznać
prawdziwego Leśmiana, czytać jego szkice, docierać
do autentycznych wypowiedzi, poszukiwać inspiracji poety. Czytajmy go i doceniajmy” – zachęcał.
„Kapitał ma narodowość – polski potencjał w inwestycjach zagranicznych” – to tytuł panelu, zorganizowanego przez Senat 17 listopada 2017 r. w ramach Kongresu 590, odbywającego się w Jasionce
pod Rzeszowem. Podczas panelu przewodniczący
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
senator Andrzej Stanisławek przekonywał, że istotną funkcję w kreowaniu wizerunku Polski za granicą i budowaniu kapitału narodowego pełni Polonia.
Jego zdaniem obecni na kongresie przedstawiciele
dużych polskich firm są przykładem tego, że polski
biznes odgrywa coraz większą rolę na arenie międzynarodowej. Zauważył, że o ile duże przedsiębiorstwa radzą sobie dobrze, o tyle małe i średnie
firmy nadal wymagają wsparcia, mimo że generują
rocznie 50–60 mld zł brutto obrotu. „Mam nadzieję,
że dzięki konstytucji dla biznesu, która będzie realizowana, stworzymy lepsze otoczenie dla małych
i średnich firm” – stwierdził senator. Podczas panelu
wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że Polska jest bardzo dobrze postrzegana na
świecie – jako istotny partner. Nasz kraj zbudował
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pozytywny wizerunek zarówno na poziomie gospodarczym, jak i społecznym. Prezes zarządu Polskich
Linii Lotniczych LOT Rafał Mielczarski przyznał, że
LOT jest jedną z najbardziej rozpoznawanych polskich marek na świecie. Według członka zarządu
ds. sprzedaży PKN ORLEN SA Zbigniewa Leszczyńskiego nie jest prawdą, że kapitał jest transgraniczny, a świadomość tego jest potrzebna, jeśli chcemy
rozwijać potencjał gospodarczy. Przyznał jednak, że
obecnie uzależnienie od kapitału zagranicznego jest
bardzo duże. „Musimy to zmieniać. Wiemy o tym
i widzimy, że polski rząd zmienia podejście i wspiera rodzime firmy zarówno w Polsce, jak i za granicą”
– zaznaczył. Także prezes zarządu PKP CARGO SA
Krzysztof Mamiński przyznał, że kapitał ma narodowość, ale przez lata o tym nie pamiętano.
21 listopada 2017 r. w Senacie odbyła się konferencja „Po pierwsze zdrowie. Badania przesiewowe
podstawą realnej profilaktyki zdrowotnej.”, zorganizowana przez marszałka Stanisława Karczewskiego. Współorganizatorami debaty byli m.in.: Komitet
Nauk Klinicznych PAN, Światowe Centrum Słuchu,
Rada Główna Instytutów Badawczych przy wsparciu
Naczelnej Izby Lekarskiej oraz towarzystw naukowych. Podczas spotkania podsumowano akcję „Po
pierwsze zdrowie”, przeprowadzoną w 2017 r. z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego i Światowego
Centrum Słuchu podczas trasy programu I Polskiego Radia SA „Lato z radiem”, we współpracy z TVP
SA, do udziału w której zaproszono wybitnych
specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Działania
koncentrowały się na przeprowadzeniu populacyjnych, wielospecjalistycznych badań przesiewowych
i diagnostycznych. Zdaniem marszałka Stanisława

Przegląd wydarzeń

Karczewskiego trzeba zachęcać Polaków do badania się, ale należy także zachęcać lekarzy, samorządowców i media do aktywnego udziału w takich akcjach jak program „Po pierwsze zdrowie”. Jak mówił,
prowadzenie badań przesiewowych jest niezmiernie
ważne, ale trzeba je przekształcać w rutynowe działanie. Przypomniał, że wczesne wykrycie choroby
i szybkie rozpoczęcie jej leczenia są zdecydowanie
bardziej opłacalne z punktu widzenia farmakoekonomiki. Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, przewodniczący Komitetu Nauk
Klinicznych PAN prof. Henryk Skarżyński zaznaczył,
że akcja nie byłaby możliwa na tak szeroką skalę bez
aktywnego zaangażowania wielu środowisk medycznych, mediów i studentów medycyny. Wobec
rosnącego zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi,
takimi jak otyłość, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, całe grupy społeczne powinny zostać objęte
badaniami przesiewowymi. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań przesiewowych przeprowadzonych podczas akcji. Na temat stanu zdrowia Polaków mówili wybitni specjaliści w dziedzinie
periodontologii, otolaryngologii, audiologii, foniatrii,
kardiologii okulistyki, urologii, dermatologii i chirurgii naczyniowej. Jak wynikało z ich wystąpień,
stan zdrowia Polaków jest zły, znajdujemy się na
końcu europejskich statystyk, a starzejące się społeczeństwo zagrożone jest wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Badania przesiewowe, prowadzone
przy szerokiej obsłudze medialnej, służą edukacji
społeczeństwa, wspomagają kreowanie zachowań
prozdrowotnych, pozwalają na szybsze wykrywanie chorób. Ich wyniki powinny też mieć znaczący
wpływ na kształt polityki zdrowotnej państwa.
Z inicjatywy marszałka Stanisława Karczewskiego
w Senacie 23 listopada 2017 r. odbyła się konferencja „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”. Marszałek Senatu podkreślił, że
walka ze smogiem, zainicjowana przez organizacje

pozarządowe, jest jednym z priorytetów rządu. „Ani rząd, ani
samorząd, ani organizacje pozarządowe nie poradzą sobie jednak same z tym problemem. Aby
skutecznie walczyć ze smogiem,
potrzebne są systemowe rozwiązania, skoordynowane działania
i współpraca administracji centralnej z samorządową” – przekonywał. Wicepremier, minister
finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd chce
walczyć z zanieczyszczeniem
powietrza polskich miast. Służyć
ma temu przyjęty w kwietniu
2017 r. program „Czyste powietrze”. Zwrócił też uwagę, że często pomijanym problemem jest przeciwdziałanie
ubóstwu energetycznemu. W opinii wicepremiera
problem smogu w Polsce uda się rozwiązać dzięki
m.in. informatycznej bazie danych o źródłach ciepła we wszystkich budynkach w Polsce, a także programowi ograniczającemu ubóstwo energetyczne.
„Od 1989 r. nikt w sposób systemowy nie zajął się
problemem smogu” – mówiła wiceminister rozwoju
Jadwiga Emilewicz. Poinformowała, że w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” udało się określić standardy emisyjne dla kotłów na paliwo stałe,
zakończyły się też uzgodnienia międzyresortowe
w sprawie projektu ustawy o jakości paliw, trwają
prace nad projektem ustawy o elektromobilności,
przewidującym m.in. wprowadzenie od 2020 r. stref
niskoemisyjnych w miastach liczących powyżej 100
tys. mieszkańców. Podczas konferencji wskazywano na negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, bardzo skomplikowany system
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ochrony powietrza w Polsce, brak koordynacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza na szczeblu
rządowym i spójnego systemu finansowania ochrony powietrza. Potrzebna jest zmiana programów
wspierających poprawę jakości powietrza, a także
wprowadzenie ulg podatkowych, kredytów na preferencyjnych warunkach czy wsparcia osób, których
nie stać na wymianę przestarzałych kotłów.
Z inicjatywy marszałka Stanisława Karczewskiego
4 grudnia 2017 r. w Senacie odbyło się międzynarodowe seminarium parlamentarne, zorganizowane
w formacie Trójkąta Weimarskiego, poświęcone
hejtowi i hakerstwu w sieci. Otwierając senackie
spotkanie, marszałek zwrócił uwagę, że mimo wielu pozytywnych stron internetu, m.in. otwartego
i niezwykle szybkiego dostępu do informacji i komunikacji, w cyberprzestrzeni występują poważne
zagrożenia, takie jak rozprzestrzenianie się hejtu czy
fake newsów. Uczestnicy seminarium wskazywali, że walka z hejtem w internecie wymaga działań
systemowych – edukacji, budowania systemu wartości, a także wprowadzenia minimalnych wymogów
prawnych i opracowania lepszych algorytmów usuwających hejt w sieci. W trakcie debaty skoncentrowano się na tematach „Hejt, haking i nadużywanie
sieci. Kto zaczął? Co jest gorsze? Kto bardziej winien?” oraz „Cyberbezpieczeństwo. Jakim kosztem
i w imię czego?”. Podczas spotkania marszałek Stanisław Karczewski wręczył nagrody 3 zwyciężczyniom konkursu „Hejter, Haker, e-Obywatel, zorganizowanego przez Senacki Zespół ds. Bezpieczeństwa
Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym, w którym wyróżniono ogółem 20 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
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6 grudnia 2017 r. w Belwederze odbyło się VI seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu
1989–1991”, zatytułowane „Rola opozycji niepodległościowej w kształtowaniu polskiej sceny politycznej w źródłach okresu przełomu i współczesnej narracji”. W debacie wzięło udział ponad 120
archiwistów z instytucji państwowych, społecznych
i kościelnych, a także historycy specjalizujący się
w badaniach historii najnowszej, młodzież akademicka z kół naukowych, działacze związkowi i polityczni z okresu przełomu, w tym przedstawiciele
struktur centralnych i terenowych, reprezentujących
niepodległościowe formacje i środowiska polityczne, skupiające b. działaczy opozycji antykomunistycznej, ludzi NSZZ „Solidarność”, grup i ruchów
niepodległościowych. Jak zauważył szef Kancelarii
Senatu minister Jakub Kowalski, projekt „Archiwa
Przełomu 1989–1991” dotyczy epoki, która stanowi
fundament naszej państwowości, dlatego tak ważny jest rzetelny przekaz historyczny, zwłaszcza do
młodego pokolenia. Projekt, wykorzystując internet
i nowoczesne narzędzia cyfrowe, stara się ułatwić
społeczeństwu dostęp do dokumentów źródłowych
najnowszej historii Polski. Zdaniem ministra wiedzy
na ten temat nigdy za wiele, tym bardziej że dokumentacja z tego okresu nadal jest rozproszona,
nie do końca odkryta, zebrana czy udostępniana.
Zmiana tego stanu rzeczy to obecnie najpilniejsze
wyzwanie. Debatę rozpoczął panel historyczny
„Opozycja niepodległościowa w okresie przełomu
– źródła, świadkowie, narracje”. Temat drugiego panelu to „Archiwa na rzecz utrwalania pamięci o ludziach, wydarzeniach i czasach przełomu – przegląd zasobów archiwów państwowych, kościelnych,
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rodzinnych i społecznych oraz stan ich digitalizacji”.
Podczas seminarium minister Wojciech Kolarski
z Kancelarii Prezydenta RP wręczył w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe
21 archiwistom, wyróżnionym za zasługi na rzecz
rozwoju i upowszechniania archiwistyki. W liście
skierowanym do uczestników seminarium prezydent podziękował partnerom projektu i archiwistom
zaangażowanym w jego realizację za ich starania
o utrwalanie „na wieczność” i umacnianie w pamięci narodowej jednego z ważniejszych okresów
w dziejach Rzeczypospolitej.
11 grudnia 2017 r. w Senacie odbyła się konferencja „Rzecznik rozsądku, rozwagi i miary – Senat II Rzeczypospolitej (1922–1939)”, zorganizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu
oraz Parlamentarny Zespół Miłośników Historii we
współpracy z Zakładem Historii XX wieku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wpisująca się
w obchody 95. rocznicy odrodzenia Senatu II Rzeczypospolitej i Roku Władysława Raczkiewicza.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii senator Jan Żaryn przypomniał, że
funkcjonowanie Izby przerwały II wojna światowa
i sowiecka dominacja nad Polską. Senat powrócił dopiero w wyniku demokratycznych i w pełni wolnych
– w przeciwieństwie do kontraktowego Sejmu – wyborów z 4 czerwca 1989 r. Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że należy czerpać z doświadczeń
poprzedników, a historia powinna uczyć, w jakim
kierunku ma podążać współczesny Senat. Trzeba także wyciągać wnioski z błędów popełnianych przez
przedwojennych senatorów. Podkreślił, że od wieków Senat stanowił ważny i trwały element polskiego
parlamentaryzmu. Marszałek zgodził się z Józefem
Piłsudskim, który postrzegał Izbę jako instytucję reprezentującą umiar, łagodzącą tarcia, zmniejszającą
konflikty i doprowadzającą do równowagi zamierzeń,
celów i środków. Przypomniał, że w tym samym tonie
utrzymane były słowa marszałka seniora I kadencji socjalisty Bolesława Limanowskiego. Z kolei marszałek
I kadencji Senatu Wojciech Trąmpczyński uważał, że
Izba wyższa swoją wewnętrzną powagą i kwalifikacjami senatorów powinna zająć „tak wybitne stanowisko, że będzie musiał się z nim liczyć i Sejm, i rząd”.
Marszałek Stanisław Karczewski zwrócił uwagę, że
w procesie, jakim po latach zaborów było budowanie
i podtrzymywanie tożsamości narodowej Polaków,
Senatowi przypadła szczególna rola – sprawowanie
opieki na Polonią i Polakami za granicą.
Podczas konferencji odbyły się 4 panele. Pierwszy
poświęcono koncepcjom ustrojowym Izby wyższej
w II RP, drugi – postaciom jej marszałków, a podczas
trzeciego podjęto próbę ukazania społecznego, politycznego i narodowościowego obrazu Senatu II RP.
11 grudnia 2017 r w Belwederze, pod honorowym
patronatem wicemarszałek Marii Koc i przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janiny Sagatowskiej, odbyła
się konferencja „Ignacy Jan Paderewski: działacz społeczno-polityczny i filantrop”, zorganizowana
przez Polsko-Ukraińską Fundację
im. Jana Ignacego Paderewskiego
i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Odkrywamy Paderewskiego. „Paderewski był nie
tylko światowej sławy artystą i politykiem światowej miary, jednym
z ojców niepodległej Polski, ale
także społecznikiem i filantropem.
Znaczną część majątku przekazał
bowiem na szkoły, przytułki, pomoc dla żołnierzy, na różne cele
społeczne” – stwierdziła wicemarszałek Senatu. „Paderewski realizował etos dobroczynności, tak jak
etos pracy, we wzorcowy sposób”
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– podkreśliła Xymena Pilch-Nowakowska, współautorka antologii „Ignacy Jan Paderewski – artysta, społecznik, polityk – w opiniach jemu współczesnych”.
O relacjach Ignacego J. Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego mówił prof. Marian Marek Drozdowski,
autor biografii artysty. Uczestnicy konferencji wysłuchali też koncertu „W hołdzie Paderewskiemu”
w wykonaniu Europejskiej Akademii Młodych Wirtuozów. Oprócz utworów Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego młodzi artyści zaprezentowali
menuet G-dur Ignacego J. Paderewskiego.
„Tu, w parlamencie, kształtując prawo, pracujemy dla następnych pokoleń (…) Musimy zadbać,
aby wszystkie dzieci miały dobrych nauczycieli,
rzetelną szkołę. Dbając o edukację, dbamy o młodzież, o rozwój talentów, o naszych następców” –
mówił marszałek Stanisław Karczewski, otwierając
w Senacie 12 grudnia 2017 r. konferencję „Szkoła
wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”, zorganizowaną przez Komisję Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. „Patriotyzm
zaczyna się od miłości bliźniego i zobowiązania

wobec naszych poprzedników. To są te najgłębsze
i pierwotne źródła patriotyzmu” – przekonywał
przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator Kazimierz Wiatr. Jego zdaniem wychowanie
do patriotyzmu jest zadaniem rodziny, wspieranej
przez szkołę i Kościół. Obecnie powinno ono być
syntezą tradycyjnych wartości z nowoczesną techniką. Według prof. Krystyny Chałas, kierownika Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, podstawą
budowania szkoły jako wspólnoty jest edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom. Podczas
konferencji omówiono także różnorodne inicjatywy
wychowawcze związane ze szkolnymi obchodami
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć
poinformował o przedsięwzięciach resortu w roku
szkolnym 2017/2018.
Marszałek Stanisław Karczewski 14 grudnia 2017 r.
otworzył w Senacie wystawę „Jubileusz trzechsetlecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej”,
wieńczącą obchody Roku Koronacji Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej
w 300. rocznicę tego wydarzenia, ustanowionego
w 2017 r. uchwałą Izby. Jak przypomniał, koronacja
Jasnogórskiej Maryi w 1717 r. była drugą na świecie
po Włoszech. Zdaniem generała Zakonu Paulinów
o. Arnolda Chrapkowskiego polskie dzieje trudno
sobie wyobrazić bez Jasnogórskiej Maryi.

Wystawę, zorganizowaną w Senacie z inicjatywy
senatorów Czesława Ryszki i Artura Warzochy, przygotował klasztor oo. paulinów na Jasnej Górze przy
udziale Zamku Królewskiego w Warszawie. Ekspozycja przybliża historię kultu cudownego obrazu
i narodowego charakteru sanktuarium jasnogórskiego, przypomina uroczystość koronacji, jej przebieg,
a także kontekst historyczny. Ukazuje królewską
godność Matki Boskiej zarówno w tradycji Kościoła,
jak i polskiej religijności.

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