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Z posiedzeń
Senatu
Rozpatrzone ustawy

54. posiedzenie senatu
(17–19 stycznia 2018 r.)
Ustawa budżetowa, przyjęta przez Senat
bez poprawek, przewiduje dochody budżetu państwa w 2018 r. w wysokości 355
705 405 tys. zł, wydatki – 397 197 405 tys. zł,
a maksymalny deficyt nie większy niż 41
492 000 tys. mld zł. Na dochody składają się
dochody podatkowe w wysokości 331,7 mld
zł, w tym z tytułu podatku VAT – 166 mld zł,
podatku akcyzowego – 70 mld zł, podatku
PIT – 55,5 mld zł, podatku CIT – 32,4 mld
zł, podatku od niektórych instytucji finansowych – 4,6 mld zł. Prognozowane dochody niepodatkowe to ok. 30 mld zł, niższe od
tych z 2017 r. z powodu przewidywanego
braku wypłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, a także z uwagi na przyjętą
przez spółki, w których dominujący udział
ma Skarb Państwa, politykę dywidendową, nastawioną bardziej na inwestowanie
środków, a mniej na ich wypłatę w postaci
dywidend.
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Zakładany wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8%, a średnioroczna inflacja –2,3%.
Deficyt sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 2,7% PKB. Przewidywane jest zwiększenie przeciętnego rocznego
funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, wzrost wysokości emerytur i rent
o 6,3% oraz wzrost spożycia prywatnego
w ujęciu nominalnym o 5,9%.
Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 64 782 842 tys. zł, wydatki – 80 243 000 tys. zł. W planowanym
budżecie przewidziano m.in. środki na
kontynuację dotychczasowych priorytetowych działań rządu, m.in. finansowanie
programu „Rodzina 500+” (ponad 24 mld
zł). Uwzględniono także skutki obniżenia
wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet
i 65 lat dla mężczyzn (ok. 9 mld zł), waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2018 r. na

Minister finansów Teresa Czerwińska.
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poziomie 102,7% (5,4 mld zł), zwiększenia
nakładów na obronę narodową (4 mld zł),
dofinansowania do bezpłatnych leków dla
osób, które ukończyły 75 lat, oraz dalszego
podwyższania tzw. kwoty wolnej od podatku. Prognozowany deficyt sektora finansów
publicznych według metodologii unijnej to
2,7% PKB, a w odniesieniu do progowej wartości – 3% PKB.
Ustawa o wykonywaniu niektórych
czynności organu centralnego w sprawach
rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na
podstawie prawa Unii Europejskiej i umów
międzynarodowych określa zasady i tryb postępowania ministra sprawiedliwości, sądów
i innych organów w sprawach rodzinnych,
objętych Europejską konwencją o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawie
pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu
pieczy nad dzieckiem; Konwencją dotyczącą
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka
za granicę; Konwencją o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu
i współpracy w zakresie odpowiedzialności
rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci;
rozporządzeniem Rady dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń
w sprawach małżeńskich oraz w sprawach
dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.
Ustawa reguluje sprawy związane z wydawaniem dzieci za granicę w sytuacjach,
gdy np. jedno z rodziców mieszka w innym
kraju, a na skutek konfliktu między rodzicami do Polski wpływa wniosek o wydanie
za granicę dzieci przebywających w naszym
kraju. Na mocy ustawy zajmować się tym
będzie 11 wyspecjalizowanych sądów okręgowych z największych miast, odwołaniami
natomiast – Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Ustawa przewiduje też możliwość
wniesienia przez prokuratora generalnego,
rzecznika praw obywatelskich i rzecznika
praw dziecka skargi kasacyjnej do Sądu
Najwyższego w sprawach bezprawnego
uprowadzenia lub zatrzymania dziecka.
Określa również tryb uzyskiwania danych
o potencjalnej rodzinie zastępczej i zasady
przekazywania dzieci do pieczy zastępczej
z zagranicy. Na mocy ustawy policja zyska
prawo do przetwarzania danych osób, których dotyczy postanowienie o odebraniu
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
pozostającej pod opieką, zobowiązanych postanowieniem do jego wykonania, a także
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Senator Rafał Ambrozik, sprawozdawca komisji: Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawczej
w sprawie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu
prawnego.

wskazanych jako dokonujące uprowadzenia
lub zatrzymania dziecka lub je ukrywające.
Izba przyjęła ustawę z 3 poprawkami.
Pierwsza wydłuża z 2 do 4 miesięcy termin
do wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w sprawach bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka. Dzięki
drugiej zmianie postępowanie będzie mogło być podjęte na nowo także na podstawie
postanowienia o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej
pod opieką w sprawie prowadzonej na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. Trzecia
poprawka uściśla właściwość sądu, do którego uprawniony składa wniosek w sprawie
o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.
Celem ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych
dotyczących nieruchomości warszawskich,
wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw jest przeciwdziałanie
przewlekłości postępowań przed Komisją ds.
reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.
Wyposaży ona komisję weryfikacyjną w kompetencje prokuratora, określone w postępowaniu administracyjnym i cywilnym, ale nie
w postępowaniu karnym. Chodzi o to, aby komisja miała możliwość wszczynania postępowań zmierzających do wyeliminowania
niezgodnych z prawem orzeczeń sądów i decyzji organów.
Nowe przepisy m.in. zapewnią komisji większy dostęp do potrzebnych dokumentów w toku toczących się przed nią
postępowań. Na mocy ustawy podniesiono też z 3 tys. zł do 10 tys. zł wysokość
kar pieniężnych za nieusprawiedliwione
niestawiennictwo na rozprawie komisji
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lub opuszczenie rozprawy bez zezwolenia
kierującego rozprawą dla strony, świadka
i biegłego za pierwsze niestawiennictwo
przed komisją weryfikacyjną i do 30 tys.
zł za kolejne, a także wprowadzono możliwość zatrzymania i doprowadzenia na
rozprawy świadków na podstawie decyzji
prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna zyska również możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę,
która dopuściła się pozaprawnych działań
wobec danej nieruchomości.

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Sprawozdawczyni wniosku mniejszości Komisji Ustawodawczej senator Grażyna Sztark.

Izba, odrzuciwszy wniosek o odrzucenie nowelizacji, przyjęła ją z 5 poprawkami.
Postanowiła m.in., że członkowie komisji powinni być traktowani jak pracownicy i podlegać ubezpieczeniom społecznym
i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyeliminowała też wątpliwości interpretacyjne, wynikające z różnych przesłanek dokonania
wpisu do księgi wieczystej.
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55. posiedzenie senatu
(31 stycznia–1 lutego 2018 r.)
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary, przyjęta
przez Izbę bez poprawek, ma zapobiec publicznemu używaniu i rozpowszechnianiu
określeń takich jak „polskie obozy śmierci”,
sprzecznych z prawdą historyczną oraz godzących w dobre imię Polski i narodu polskiego. Nowelizacja zakłada, że publiczne
i wbrew faktom przypisywanie narodowi
lub państwu polskiemu odpowiedzialności
lub współodpowiedzialności za popełnione
przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko
pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne
będzie karane grzywną lub karą więzienia
do 3 lat. Taka sama kara ma grozić za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”. Jeśli
sprawca działałby nieumyślnie, podlegałby
karze grzywny lub ograniczeniu wolności.
Nie byłoby przestępstwem popełnienie tych
czynów „w ramach działalności artystycznej
lub naukowej”. Ten przepis ma się odnosić do
obywateli polskich i cudzoziemców „niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu”. Śledztwo z urzędu
wszczynałby prokurator IPN; wyrok byłby
podawany do publicznej wiadomości.
Nowelizacja zakłada także możliwość
wytaczania za takie sformułowania jak „polskie obozy śmierci” procesów cywilnych,
m.in. przez organizacje pozarządowe i IPN.
Odszkodowanie lub zadośćuczynienie będą
przysługiwać Skarbowi Państwa.
Ustawa umożliwi też wszczynanie postępowań karnych m.in. za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów, także z tych
formacji, które kolaborowały z III Rzeszą.
Według definicji zawartej w nowelizacji to
„czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925–50, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form
naruszania praw człowieka wobec jednostek
lub grup ludności”.
Taką zbrodnią, zgodnie z ustawą,
były też udział ukraińskich nacjonalistów
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Senatorowie Jarosław Obremski i Jerzy Fedorowicz, sprawozdawcy komisji: praw człowieka oraz kultury i ich mniejszości
w sprawie nowelizacji ustawy o IPN.

w eksterminacji Żydów i popełnione przez
nich ludobójstwo na obywatelach II RP na
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Nowe
przepisy regulują również kwestie udzielania
dotacji z budżetu państwa na dofinansowywanie zadań fundacji i stowarzyszeń w zakresie
ich opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, m.in. związanych z prowadzeniem ekshumacji i badań archeologicznych.

56. posiedzenie senatu
(14–15 lutego 2018 r.)
Ustawa – Prawo przedsiębiorców to najważniejsza z pakietu ustaw dotyczących
zmian w prawie gospodarczym, stanowiących Konstytucję Biznesu. Nowe przepisy
mają m.in. zachęcić młodych i przedsiębiorczych Polaków do rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, w tym także
do ponoszenia ryzyka technologicznego
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związanego z realizacją innowacyjnych
projektów, a także zmniejszyć ryzyko
biznesowe.
Ustawa reguluje kwestie podejmowania,
wykonywania i kończenia działalności gospodarczej na terytorium RP, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów
władzy publicznej w tym zakresie. Wprowadza
zasady: „co nie jest prawem zabronione, jest
dozwolone”; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść.
Ustawa ustanawia też instytucję działalności nierejestrowej. Dzięki niej osoba fizyczna, prowadząca działalność na mniejszą skalę
(miesięczne przychody z niej pochodzące nie
przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani
płacić z tego tytułu składek ZUS.
Z kolei wprowadzona ustawą ulga na
start zakłada, że początkujący przedsiębiorca nie będzie musiał płacić składek na
ubezpieczenia społeczne przez pierwszych
6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej, a po tym okresie przez kolejne
24 miesiące będzie mógł korzystać z tzw.
małego ZUS.
Ustawa znosi ponadto obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem
REGON w relacjach z urzędami, w kontaktach
z dużą częścią z nich będzie posługiwał się
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Senator Andrzej Stanisławek, sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie pakietu ustaw
stanowiących Konstytucję Biznesu.

wyłącznie numerem NIP. Likwiduje instytucje zgód i licencji jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej. Reguluje
podstawowe zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa
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gospodarczego i oceny ich funkcjonowania.
Wprowadza instytucję objaśnień prawnych,
tj. wyjaśnień przepisów, wydawanych przez
ograny administracji w zakresie ich właściwości z urzędu lub na wniosek rzecznika małych
i średnich przedsiębiorstw. Wprowadza też instytucję utrwalonej praktyki interpretacyjnej.
Tworzy Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, prowadzony przez ministra właściwego
ds. gospodarki, umożliwiający załatwianie
spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności
gospodarczej. Na mocy ustawy uelastycznia
się instytucję zawieszenia działalności gospodarczej – możliwe będzie np. bezterminowe
zawieszenie wykonywania działalności lub
zawieszenie na okres wskazany we wniosku.
Izba przyjęła ustawę z 12 poprawkami,
m.in. legislacyjnymi, doprecyzowującymi
i ujednolicającymi terminologię.
Kolejna część pakietu to ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
która powołuje instytucję, mającą wspierać i monitorować wdrażanie stanowiących
go ustaw. Działalność rzecznika zapewni
lepszą ochronę interesów mikro-, małych
i średnich firm, a także bardziej partnerskie relacje między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, wpłynie
też na poprawę stanu otoczenia prawnego
przedsiębiorców.
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Do zadań rzecznika należeć będą m.in.
opiniowanie projektów aktów prawnych
dotyczących interesów mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej, a także pomoc w organizacji mediacji między
przedsiębiorcami a organami administracji
publicznej. Rzecznik będzie również współpracował z organizacjami pozarządowymi,
społecznymi i zawodowymi, zajmującymi się ochroną praw przedsiębiorców. Ma
strzec poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i pogłębiania zaufania
przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, a także
zasady uczciwej konkurencji.
Będzie powoływany przez premiera na
wniosek ministra ds. gospodarki wyłącznie na jedną 6-letnią kadencję. Nie wolno
mu należeć do partii politycznej, prowadzić
działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami wynikającymi z pełnienia tego urzędu, a także wykonywać innych
czynności pozostających w sprzeczności
z obowiązkami rzecznika albo mogących
wywołać podejrzenie o stronniczość lub
interesowność.
Po odrzuceniu wniosku o odrzucenie
ustawy Izba poparła 4 poprawki. Dostosowują one terminologię ustawy o Rzeczniku
Małych i Średnich Przedsiębiorców do ustawy – Prawo przedsiębiorców. Przesądzają,
że zadaniem rzecznika będzie opiniowanie
projektów aktów normatywnych również
w zakresie zasad podejmowania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP. Izba wprowadziła też zasadę, że
określając siedzibę biura rzecznika, minister ds. gospodarki będzie brał pod uwagę
konieczność zapewnienia efektywnej realizacji jego zadań i będzie kierował się potrzebą dekoncentracji.
Przepisy ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
mają usprawnić funkcjonowanie Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu
Kontaktowego, który zostanie zastąpiony
przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy
(PIP), co ma ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Zgodnie z ustawą CEIDG ewidencjonuje przedsiębiorców będących osobami
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fizycznymi, udostępnia informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach, o zakresie i terminie zmian we wpisach oraz
o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie. Ustawa umożliwi udostępnianie
on-line przez przedsiębiorcę informacji
w CEIDG o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach.
Opublikowanie informacji o pełnomocniku
będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie.
Prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Punkt Informacji
dla Przedsiębiorcy (PIP) ma pomagać przedsiębiorcom, m.in. umożliwiać im załatwiania
on-line spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz przez
udostępnianie informacji w tym zakresie.
Za pośrednictwem PIP przedsiębiorca m.in.
uzyska zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz o niezaleganiu z wypełnieniem zobowiązań podatkowych.
Izba wprowadziła do ustawy 4 poprawki, głównie o charakterze technicznolegislacyjnym. Przyjęto ponadto, że wniosek o wpis
do CEIDG, dotyczący działalności innej niż
gospodarcza, będzie niepoprawny.
Celem ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zachęcenie cudzoziemców
mieszkających w Polsce i inwestorów zagranicznych do rozwijania działalności
w naszym kraju. Określono w niej zasady
podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce oraz wskazano zasady tworzenia przez
przedsiębiorców zagranicznych oddziałów
i przedstawicielstw w naszym kraju. Nowe
przepisy pozwolą na wyeliminowania wątpliwości co do tego, na jakich zasadach firmy
zagraniczne mogą podejmować działalność
gospodarczą w Polsce. Zgodnie z nimi m.in.
obowiązek przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego oddziału przedsiębiorstwa
zagranicznego ograniczy się tylko do sytuacji,
w której likwidacja jest wynikiem wydania
decyzji przez właściwego ministra o zakazie wykonywania działalności gospodarczej

7

przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału.
Izba poparła 2 poprawki do ustawy.
Pierwsza umożliwia podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez
członków rodzin osób zagranicznych przebywających na terytorium RP na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy. Druga koryguje nieprecyzyjne odesłanie.
Ustawa o Straży Marszałkowskiej,
którą Senat przyjął bez poprawek, odrzuciwszy wniosek o jej odrzucenie, określa
zadania z zakresu ochrony Sejmu i Senatu,
wykonywane przez Straż Marszałkowską
jako umundurowaną i uzbrojoną formację
podlegającą marszałkowi Sejmu. Zgodnie
z nowymi przepisami jej zadania to m.in.:
ochrona terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie kancelarii – Sejmu i Senatu, w tym przy użyciu urządzeń służących
do rejestracji obrazu i dźwięku; kontrola
uprawnień do przebywania na terenach
i w obiektach oraz wydawanie przepustek;
prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego; wykrywanie urządzeń
podsłuchowych i konwojowanie pieniędzy,
mienia i dokumentów. Zgodnie z ustawą
funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej,
wykonując zadania, może m.in.: wydawać
polecenia osobom, których zachowanie
stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla
bezpieczeństwa; legitymować osoby; dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży. Przy wykonywaniu
zadań przysługuje mu prawo użycia lub
wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Ustawa o Straży Marszałkowskiej
wzorowana jest na ustawach o Biurze
Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i innych ustawach, regulujących
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stosunek służbowy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży
Pożarnej.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny zaostrza sankcje za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi, podwyższając z 2 do 3 lat
wymiar kary pozbawienia wolności za takie
czyny, a w razie dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem – z 3 do 5 lat. Wprowadza też obligatoryjność orzekania przez sąd
nawiązki w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł
na cele ochrony zwierząt w wypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom.
Izba wprowadziła do ustawy 5 poprawek,
m.in doprecyzowującą, że nowe przepisy
umożliwiające wykonanie zakazów posiadania zwierząt i podejmowania określonej
działalności znajdą zastosowanie zarówno do zakazów już orzeczonych, jak i tych,
które zostaną orzeczone po wejściu noweli
w życie. Na podstawie kolejnych zmian za
zabicie lub znęcanie się nad zwierzęciem
sąd będzie mógł orzec zakaz wykonywania
wszelkich zawodów, prowadzenia wszelkiej działalności i wykonywania wszelkich
czynności związanych z wykorzystywaniem
zwierząt lub oddziaływaniem na nie. Zakaz
wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami w wypadku szczególnie okrutnego znęcania się nad zwierzętami
byłby fakultatywny, a nie obligatoryjny. Sąd
miałby też obowiązek orzeczenia przepadku
zwierzęcia w razie skazania jego posiadacza
za naruszenie zakazu posiadania zwierząt.

57. posiedzenie senatu
(6–8 marca 2018 r.)
Cele ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni
i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw to
poprawa dostępności mieszkań poprzez
wprowadzenie zmian w zasadach realizacji programów wsparcia z Funduszu
Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego budownictwa kierowanego do najmniej
zamożnych, w tym nowych form wspierających gminy w rozwoju budownictwa

Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

społecznego czynszowego; zmiana zasad
finansowania i aplikowania o środki bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat,
co ma zwiększyć efektywność ponoszenia
wydatków budżetu państwa przy jednoczesnym zapewnieniu objęcia finansowaniem wszystkich uzasadnionych społecznie,
technicznie i finansowo projektów inwestycyjnych; zapewnienie odpowiedniego
standardu lokali powstających w ramach
społecznego budownictwa czynszowego;
wprowadzenie rozwiązań, pozwalających
gminom efektywnie gospodarować zasobem mieszkaniowym.
Nowelizacja zmienia procedury przekazywania środków budżetowych na finansowanie programu, likwiduje obowiązek
wydzielania zasobu lokali socjalnych i pojęcie „lokal socjalny”, wprowadza umowy socjalne. Lokatorzy mieszkań komunalnych
o niskich zasobach finansowych będą mogli uzyskać dofinansowanie z gmin, nie będzie konieczności przenoszenia ich do tzw.
mieszkań socjalnych.
Najemcy mieszkań komunalnych będą
zobowiązani do składania deklaracji o dochodach i majątku. Jeżeli ich nie złożą, gmina będzie mogła podwyższyć ich czynsz do
8%. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego każdy lokal
spełniający wymogi ustawowe, co powinno
zmniejszyć niedobór lokali socjalnych. Nowela przewiduje ponadto, że gminy otrzymają 6 mld zł w latach 2019–25 jako wsparcie
tworzenia m.in. lokali socjalnych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych.
Ustawa wprowadza również zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów
w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem.
Umożliwią one gminom ubieganie się o dofinansowanie bez dotychczasowego warunku
wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych. Nowela przewiduje też bezzwrotne wsparcie finansowe,
udzielane gminom i związkom międzygminnym współuczestniczącym w tworzeniu lokali przez innego inwestora. Finansowym
wsparciem objęte zostaną także remonty lub
przebudowy noclegowni i schronisk dla bezdomnych i przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie.
W noweli przewidziano także bezzwrotne wsparcie finansowe, udzielane na
tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem.
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Sprawozdawca komisji: infrastruktury oraz samorządu terytorialnego senator Wiesław Dobkowski.

Przeznaczone będą dla osób uzyskujących
dochody zbyt niskie, by zaspokajać potrzeby
mieszkaniowe w warunkach komercyjnych,
a zarazem zbyt wysokie, aby ubiegać się o lokal komunalny.
Izba poparła 12 poprawek do ustawy,
w większości legislacyjnych, redakcyjnych,
porządkujących, ujednolicających terminologię i doprecyzowujących. Wprowadzono
też zmiany ujednolicające przepisy, aby beneficjent wsparcia miał obowiązek przedłożenia rozliczenia faktycznie poniesionych
kosztów przedsięwzięcia i aby od dnia złożenia rozliczenia tych kosztów był liczony
termin 15 lat, przed upływem którego zawarta umowa nie może zostać zmieniona
ani rozwiązana. Zgodnie z inną poprawką,
kiedy najemca złoży deklarację o wysokości
dochodów po terminie, ponowne ustalenie
wysokości czynszu odbędzie się na takich samych zasadach, jakie obowiązują w wypadku deklaracji złożonych terminowo. Senat
uchwalił również poprawkę, mającą na celu
ochronę najemców mieszkających w gminnych lokalach w dniu wejścia w życie ustawy
przed ryzykiem wypowiedzenia im umowy
najmu z powodu zajmowania zbyt dużego
lokalu w stosunku do liczby mieszkańców.
Senat poparł bez poprawek ustawę
o zmianie ustawy o pomocy społecznej,
przewidującą utworzenie schronisk dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach tymczasowe schronienie znajdą tam
bezdomni, mający decyzję o skierowaniu do
domu pomocy społecznej, na okres oczekiwania na umieszczenie w takiej placówce, nie
dłużej jednak niż na 4 miesiące. Z tego tymczasowego schronienia będą mogli skorzystać
ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność bezdomni wymagający częściowej
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pomocy i opieki w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych, ale nie wymagający usług
w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.
W wypadku schronisk dla bezdomnych
z usługami opiekuńczymi osoba bezdomna
nie będzie musiała podpisywać kontraktu socjalnego, aby zostać tam skierowana.
Potrzebę zmian zgłaszały organizacje
pozarządowe w trakcie prac nad projektem
rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie standardów
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tymczasowe schronienie jest
udzielane osobom bezdomnym w 3 kategoriach placówek: noclegowni, schronisku dla
osób bezdomnych i ogrzewalni. Placówki te
przeznaczone są dla osób zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża
zdrowiu i życiu innych osób przebywających
w placówce.
Celem ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych oraz niektórych innych
ustaw jest zwiększenie bezpieczeństwa

Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska (z prawej).
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zdrowia ludzi i środowiska dzięki wprowadzeniu mechanizmów umożliwiających
skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw genetycznie modyfikowanych.
Wdraża do polskiego prawa postanowienia
dyrektywy Parlamentu Europejskiego, regulującej kwestie zamierzonego uwolnienia
GMO do środowiska. Wprowadza szczegółowe rozwiązania prawne, które mają
wykluczyć wszystkie uprawy genetycznie
modyfikowane z polskiego rolnictwa. Ustanawia obowiązek powiadamiania właściwych polskich władz o lokalizacji upraw
GMO, ich zgłaszania i sposobu podania do
publicznej wiadomości. Według przepisów,
aby wpisać uprawę do rejestru, trzeba mieć
zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości
położonych w promieniu 30 km od granic
zewnętrznych działki, na której planuje się
uprawę GMO, dokumentację potwierdzającą,
że uprawa GMO nie będzie miała negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska,
a także opinię akceptującą zamiar uprawy,
wydaną przez radę gminy, radę powiatu
i sejmik województwa. Obszar, na którym
planuje się uprawę GMO, nie może się znajdować w odległości mniejszej niż 30 km od
ustanowionych form ochrony przyrody. Nowela przewiduje kary grzywny i pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 12 lat w zależności
od przewinienia dla naruszających przepisy.
Izba wprowadziła do ustawy4 poprawki:
doprecyzowujące i ujednolicające, dodające
przepis o utworzeniu rejestru upraw GMO.
Przedłużenie obowiązywania Protokołu z Kioto na tzw. drugi okres rozliczeniowy,
do 2020 r., stanowi przedmiot ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia
1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia
8 grudnia 2012 r., którą Izba przyjęła bez poprawek. Ratyfikacja poprawki potwierdzi, że
Polska do 2020 r. zredukuje emisję CO2 o 20%.,
zgodnie z unijnym pakietem klimatyczno-energetycznym. Poprawka dauhańska nadaje nowy kształt załącznikowi B, zawierającemu
zobowiązania redukcyjne państw i wprowadza
zmiany do załącznika A, polegające na włączeniu do koszyka gazów trójfluorku azotu.
Polska w ramach Protokołu z Kioto zredukowała emisję CO2 o ponad 30%.
W 2012 r. w Doha (stolica Kataru) państwa
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Senator Piotr Wach, sprawozdawca komisji: spraw zagranicznych oraz środowiska w sprawie ustawy o ratyfikacji
Poprawki dauhańskiej.

porozumiały się, że Protokół z Kioto ma
obowiązywać do końca 2020 r. (tzw. drugi
okres rozliczeniowy), a nowa umowa klimatyczna zostanie zawarta w 2015 r. Nowa globalna umowa klimatyczna, wynegocjowana
w 2015 r., podczas szczytu klimatycznego
w Paryżu, zacznie obowiązywać od 2020 r.,
a w 2018 r., na szczycie klimatycznym w Katowicach, mają zostać wyznaczone kierunki
jej realizacji.
Izba przyjęła bez poprawek ustawę
o pozbawianiu stopni wojskowych osób
i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–
1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się
polskiej racji stanu, przewidującą, że stopień wojskowy z mocy prawa utracą członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.
Stopni wojskowych pozbawione zostaną
również osoby z racji ukończonego wieku
lub stanu zdrowia niepodlegające obowiązkowi służby wojskowej lub żołnierze rezerwy, którzy w latach 1943–90, pełniąc funkcje

Senator Jarosław Rusiecki, sprawozdawca Komisji Obrony
Narodowej w sprawie ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy.
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służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze: zwalczali polskie podziemie niepodległościowe w latach 1943–56, uczestnicząc
w takich działaniach, dokonywali drastycznych czynów; wydawali rozkazy użycia broni
palnej wobec ludności cywilnej; jako sędziowie lub prokuratorzy w organach wojskowej
służby sprawiedliwości lub w jednostkach
podległych oskarżali albo wydawali wyroki
w latach 1943–56 wobec żołnierzy i osób cywilnych z powodu ich działalności na rzecz
niepodległości i suwerenności Polski; inicjowali prześladowania lub prześladowali żołnierzy ze względu na religię i pochodzenie.
Utrata lub pozbawienie stopnia wojskowego
może nastąpić również pośmiertnie. Stopnia wojskowego nie będą pozbawiane osoby, które bez wiedzy przełożonych w trakcie
pełnienia służby czynnie wspierały działania
na rzecz niepodległości państwa polskiego.
Postępowanie o pozbawienie stopnia
wojskowego może wszcząć minister obrony narodowej z urzędu lub na wniosek
premiera, naczelnego dyrektora Archiwów
Państwowych oraz szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister
obrony może przeprowadzić je także, gdy
zwróci się do niego organizacja społeczna,
np. kombatancka. Na jego wniosek Instytut
Pamięci Narodowej i podległa mu jednostka
ds. prowadzenia badań archiwalnych i studiów historycznych przygotowują informację w tej sprawie. Ma na to 6 miesięcy.
Postępowanie wobec danej osoby, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem, może być w ciągu 5 lat wznowione,
m.in. wtedy gdy dowody w sprawie okazały
się fałszywe, ujawniono okoliczności, które
nie były wcześniej znane. Osoby, wobec których wszczęto postępowanie, mają prawo do
przedstawienia dowodów w swojej sprawie.
W wypadku postępowania wobec osób zmarłych takie dowody mogą przedstawić rodzina
lub stowarzyszenia zrzeszające kombatantów, weteranów lub żołnierzy.
Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu
za nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 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
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miejscach, uprawnienia do odszkodowania
lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa.
Dotychczasowe zapisy przewidywały, że
osobie, wobec której stwierdzono nieważność
orzeczenia albo wobec której wydano decyzję
o internowaniu w związku z wprowadzeniem
w Polsce stanu wojennego, przysługiwało od
Skarbu Państwa odszkodowanie, a w razie
jej śmierci uprawnienie to przechodziło na
małżonka, dzieci i rodziców. Nowela uchyla
zapisy, że odszkodowanie od Skarbu Państwa,
przysługujące osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wobec której
wydano decyzję o internowaniu w związku
z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego,
nie zostaje przyznane, gdy osoba ubiegająca
się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie
była represjonowana z powodu działalności, mającej miejsce przed 31 grudnia 1956 r.,
a także gdy – w wyniku wykonania orzeczeń
albo decyzji o internowaniu – osoba poszkodowana poniosła śmierć.
Dotychczas stwierdzenie nieważności
orzeczenia następowało na wniosek m.in.
rzecznika praw obywatelskich, ministra
sprawiedliwości, osoby represjonowanej,
a w razie jej śmierci, nieobecności w kraju lub choroby psychicznej – jej krewnego
w linii prostej, przysposabiającego lub przysposobionego, rodzeństwa i małżonka. Zgodnie z nowelą w razie śmierci dziecka osoby
represjonowanej stwierdzenie nieważności
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orzeczenia może nastąpić także na wniosek
jego małżonka, dzieci i rodziców.
Nowela przewiduje też, że odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie
za doznaną krzywdę od Skarbu Państwa
przysługuje także osobie o potwierdzonym
statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie ustawy
z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Zgodnie
z nowelą gdy nieważność orzeczenia stwierdzono przed dniem wejścia w życie ustawy,
żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić w ciągu 3 lat od dnia jej
wejścia w życie.
Izba odrzuciła wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek i poparła wprowadzenie
do niej 2 zmian. Pierwsza skreśla przepis stanowiący o możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przez działaczy
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opozycji antykomunistycznej oraz osoby
represjonowane z powodów politycznych.
Takie osoby będą mieć jednak możliwość dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień
za poniesioną szkodę i doznaną krzywdę na
mocy ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych za
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Warunkiem przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia jest jednak
wcześniejsze stwierdzenie nieważności orzeczenia wydanego w związku z działalnością
opozycyjną. O odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą ubiegać się także internowani
w związku z wprowadzeniem stanu wojennego oraz osoby pełniące czynną służbę wojskową, do której odbycia zostały powołane
w stanie wojennym za działalność na rzecz
niepodległego bytu państwa polskiego. Druga
poprawka koreluje przepisy ustawy.

wierni najwyższym wartościom etycznym,
nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia
oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich żydowskich
bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów”.
Wybór 24 marca wiąże się z tym, że tego
dnia 1944 r. Niemcy zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów i ukrywającą się u nich
żydowską rodzinę.
Celem ustawy o komornikach sądowych jest m.in. ograniczenie nieprawidłowości w czynnościach komorniczych
i zwiększenie nadzoru nad komornikami.
Ustawa przewiduje także, że wszystkie czynności egzekucyjne prowadzone w terenie
mają być obowiązkowo nagrywane, a zarejestrowany obraz i dźwięk stanie się częścią

58. posiedzenie senatu
(14–16 marca 2018 r.)
Przyjęta przez Senat bez poprawek ustawa
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci
Polaków ratujących Żydów pod okupacją
niemiecką ustanawia, obchodzone 24 marca, święto państwowe „w hołdzie Obywatelom Polskim – bohaterom, którzy w akcie
heroicznej odwagi, niebywałego męstwa,
współczucia i solidarności międzyludzkiej,
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Senator Stanisław Gogacz, sprawozdawca komisji: Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawczej
w sprawie ustawy o komornikach sądowych.
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dokumentacji sprawy. Ustawa wprowadza
przepis przewidujący obiektywny udział policji w czynnościach egzekucyjnych z możliwością żądania przez policjanta wstrzymania
czynności egzekucyjnych w razie stwierdzenia oczywistego naruszenia przez komornika przepisów prawa, uzasadniających
podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dłużnik ma otrzymywać przy egzekucji specjalny jasny i prosty do wypełnienia formularz
skargi na czynności komornika.
W sposób istotny zwiększono uprawnienia nadzorcze i kontrolne ministra sprawiedliwości nad komornikami. W wypadku
rażącego lub uporczywego naruszenia prawa przez komornika wprowadzono także
możliwość odwołania komornika z urzędu
przez ministra sprawiedliwości. Minister na
każdym etapie postępowania dyscyplinarnego będzie mógł także zawiesić komornika
w czynnościach. Na mocy ustawy prezesi sądów będą przeprowadzać obowiązkowe kontrole kancelarii komorniczych raz na 2, a nie
– jak obecnie – 4 lata.
Ustawa przewiduje ponadto, że komornik będzie dokonywał czynności urzędowych w godzinach urzędowania kancelarii,
a wszystkie wypadki nieobecności na służbie pozostawać będą pod kontrolą prezesa
sądu rejonowego, przy którym komornik
działa. W ustawie przewidziano też dalsze ograniczenie możliwości przyjmowania przez komornika spraw spoza rewiru.
Przyjmowanie dodatkowych egzekucji będzie możliwe jedynie jako premia za bardzo
dobre wykonywanie swoich obowiązków.
Komornicy mają wykonywać czynności
komornicze osobiście, asesorzy komorniczy będą mogli to robić jedynie w drodze
wyjątku.
Ustawa ustala też precyzyjne oświadczenia majątkowe komorników, według
wzoru określonego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, przekazywane nie tylko
do sądów apelacyjnych, ale też do urzędów
skarbowych. Jawne informacje zawarte
w oświadczeniach majątkowych właściwy
prezes sądu apelacyjnego będzie udostępniał
w Biuletynie Informacji Publicznej. Według
nowych przepisów z zawodu będą musieli
odejść komornicy bez wykształcenia prawniczego, chyba że w ciągu 7 lat od roku następującego po dniu wejścia w życie ustawy
ukończą studia prawnicze.
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Senatorowie wprowadzili 20 zmian do
ustawy. Doprecyzowali pojęcie „niedobór
finansowy”. Wyraźnie wskazali, że to sąd
określa wysokość wynagrodzenia za przejmowane ruchomości. Ujednolicili sposoby
postępowania: z zestawami pytań na egzamin komorniczy, w wypadku wyłączenia
członka komisji egzaminacyjnej i w razie
stwierdzenia naruszenia prawa kwalifikowanego również jako przewinienie dyscyplinarne uzasadniające wydalenie ze służby.
Doprecyzowali przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników
i skutków 10-letniego okresu przedawnienia ukarania karą dyscyplinarną w zakresie
możliwości ponownego przystąpienia do
egzaminu wstępnego lub ponownego powołania na stanowisko asesora. Wskazali inne
przyczyny odwołania rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców. Doprecyzowali przepis uprawniający ministra sprawiedliwości
do odwołania zastępców rzecznika dyscyplinarnego. Pozostałe poprawki miały charakter porządkowy, redakcyjny i legislacyjny.
Ustawa o kosztach komorniczych,
przyjęta przez Izbę bez poprawek, określa
wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania
w sprawach dotyczących tych kosztów. Ustala wydatki i zasady obliczania opłat komorniczych za przeprowadzenie egzekucji, innego
postępowania albo dokonanie czynności
przez komornika sądowego. Nowe przepisy
upraszczają m.in. katalog opłat egzekucyjnych, wprowadzając jedną, 10-procentową
opłatę zamiast obowiązujących dotychczas 8i 15-procentowej. W wypadku niecelowego
wszczęcia postępowania egzekucyjnego komornik będzie pobierał opłatę od wierzyciela
w wysokości 8% egzekwowanego świadczenia. W związku z tym komornik nie będzie
pobierał opłaty od dłużnika, a opłatę wyegzekwowaną wcześniej ma zwracać dłużnikowi.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw m.in
ma na celu wykonanie wyroku TK z 10 lipca
2014 r. (sygn. akt P 19/13), wskazującego na
niedostateczną ochronę praw właścicielskich
w obowiązujących przepisach (brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów
podczas tworzenia obwodów łowieckich
czy podczas polowań na ich terenie). Dostosowuje też niektóre delegacje ustawowe
do wymagań konstytucyjnych i wprowadza
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Senator Józef Łyczak, sprawozdawca komisji: Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Środowiska w sprawie nowelizacji prawa łowieckiego.

mechanizmy zwiększające nadzór ministra
właściwego ds. środowiska nad Polskim
Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujące
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych
planów łowieckich.
Zgodnie z nowelą nie będzie można m.in.
wykorzystywać żywych zwierząt do szkolenia psów myśliwskich, prowadzić polowań
zbiorowych w parkach narodowych, polować w obecności lub przy udziale dzieci do
18. roku życia. Właściciele lub użytkownicy
wieczyści nieruchomości wchodzącej w skład
obwodu łowieckiego będą mogli przedłożyć
staroście oświadczenie, w którym nie zgadzają się na prowadzenie polowań na ich gruntach. Nowela zwiększa ponadto ze 150 do
250 m odległość od zabudowań mieszkalnych
obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować. Odstrzały w parkach narodowych wolno
będzie prowadzić jedynie po każdorazowym
uzyskaniu upoważnienia od dyrektora parku
lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Na mocy nowelizacji izby rolnicze zostaną dopuszczone do wyznaczania obwodów
łowieckich, będą też mogły wnosić o rozwiązanie koła łowieckiego, które nie wykonuje
ustalonych planów łowieckich (odstrzały).
Nowelizacja reguluje również kwestie
związane z szacowaniem szkód i wypłat
odszkodowań. Koła łowieckie nadal będą
wypłacały odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę lub w czasie polowania. Szkód nie będą jednak szacować sami
myśliwi, ale komisje.
Po odrzuceniu wniosku o odrzucenie
ustawy Izba wprowadziła do niej 7 zmian. Na
mocy 1 z nich w rocznym planie łowieckim
nie będą zamieszczane dane dotyczące zranionej, a nieodnalezionej zwierzyny. Kolejna
zmiana przywraca dotychczasowe wyjątki
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od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny
w odniesieniu do szkolenia ptaków łowczych,
a jednocześnie powoduje, że szkolenie psów
myśliwskich będzie się odbywało bez ranienia i zabijania zwierzyny. Izba doprecyzowała też, że w skład organów Polskiego Związku
Łowieckiego nie będzie mogła wejść osoba,
która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub ukarana w postępowaniu
dyscyplinarnym, współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa. Senat uchylił
również przepis karny w odniesieniu do
umyślnego utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania polowania zbiorowego. Na
mocy innej poprawki osoby, które posiadają pozwolenie na broń w celach łowieckich,
będą zobowiązane raz na 5 lat przedstawić
właściwemu organowi Policji określone
orzeczenia lekarskie i psychologiczne.
Celem ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, przyjętej przez Senat bez poprawek,
jest wdrożenie usługi e-recepty. Umożliwi ona lekarzom wystawianie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia bez badania
pacjenta, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Każdy pacjent na życzenie będzie mógł
uzyskać wydruk informacyjny, zawierający
dane wypisywane obecnie na recepcie papierowej, czyli nazwę produktu i informacje
o dawkowaniu. Nowela przewiduje też m.in.,
że elektroniczna dokumentacja medyczna,
w tym e-recepty, będzie podpisywana także
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, udostępnionego bezpłatnie przez ZUS.
Ustawa reguluje także kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą
recept, w tym wystawianych w postaci elektronicznej, oraz sporządzania przez apteki
sprawozdań przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowela modyfikuje ponadto niektóre przepisy odnoszące
się do wystawiania zapotrzebowania na leki,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyroby medyczne przez
podmioty wykonujące działalność leczniczą.
Izba przyjęła bez poprawek ustawę
o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która stanowi wykonanie wyroku TK
(sygn. akt K 37/13), stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy z 5 stycznia 2011 r.
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Senator Grzegorz Peczkis, sprawozdawca Komisji Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami.

o kierujących pojazdami z konstytucją i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych
z 13 grudnia 2006 r. Nowelizacja, której projekt przygotował Senat, obniża osobom niepełnosprawnym opłatę za praktyczną część
egzaminu państwowego na prawo jazdy
o koszt udostępnienia pojazdu, gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, ale pojazdem
osoby niepełnosprawnej, wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.
Ustawa przewiduje ponadto utworzenie
strony internetowej z wykazem ośrodków
szkolenia kierowców, w dyspozycji których
znajdują się pojazdy przystosowane do rodzaju niepełnosprawności.
Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji
ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych

innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego umożliwi udostępnianie danych z rejestru stanu cywilnego
służbom specjalnym, m.in.: ABW, Agencji
Wywiadu, CBA czy Służbie Wywiadu Wojskowego w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań. Dane te mają
być udostępniane za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu 1-razowego
wniosku i wyrażeniu zgody przez ministra
właściwego ds. informatyzacji, jeżeli podmioty spełnią łącznie wymagane warunki:
mają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się
z rejestrem stanu cywilnego, pozwalające
na określenie, kto, w jakim zakresie i kiedy wystąpił o dane, posiadają odpowiednie
zabezpieczenia, uniemożliwiające dostęp
osób nieuprawnionych do przetwarzania
danych osobowych i wykorzystanie danych

Senatorowie Krzysztof Mróz i Piotr Florek, sprawozdawcy Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i jej
mniejszości w sprawie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności.
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niezgodnie z celem ich uzyskania. Zgodę, odmowę albo cofnięcie zgody na udostępnianie
danych ma wydawać minister właściwy ds.
informatyzacji. Nowelizacja zakłada także, że wymienionym służbom oraz Służbie
Ochrony Państwa, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służbie Więziennej wydaje się odpisy aktu stanu cywilnego
i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego
danych osoby wskazanej przez te służby.
Nowela, poparta przez Senat bez poprawek, przewiduje też możliwość przesłania
zgłoszenia urodzenia dziecka on-line. Zgłoszenie będzie musiało zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka. Po
zarejestrowaniu urodzenia osoba zgłaszająca
otrzyma – w formie elektronicznej lub papierowej – odpis aktu urodzenia dziecka oraz
powiadomienie o nadanym numerze PESEL
i zaświadczenie o zameldowaniu. Ustawa zakłada także dodanie numerów PESEL rodziców w akcie urodzenia dziecka. Wydawanie
zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały
lub czasowy także będzie możliwe w formie
dokumentu elektronicznego.

Przyjęte projekty ustaw

58. posiedzenie senatu
(14–16 marca 2018 r.)
Senat postanowił wnieść do Sejmu projekt
ustawy o zmianie ustawy o referendum
lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym, przygotowany przez Komisję
Ustawodawczą jako realizacja orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia
2017 r. (sygn. akt K 10/15). Projekt wprowadza możliwość wznowienia postępowania
po postanowieniu sądu wydanym w trybie
„referendalnym” w sprawach związanych
z rozpowszechnianiem nieprawdziwych
informacji w wypowiedziach, ulotkach, na
plakatach w trakcie kampanii referendalnej.
Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo spółdzielcze, przygotowanego przez
Komisję Ustawodawczą w ramach wykonania wyroku z 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt K
25/12) i postanowienia z 15 lipca 2015 r. (sygn.
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Senator Lidia Staroń, sprawozdawczyni komisji: Infrastruktury i Ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo spółdzielcze.

akt S 5/15) Trybunału Konstytucyjnego. Projekt uchyla przepisy umożliwiające przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa
handlowego. Zgodnie z projektem zmiana
formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię pracy będzie mogła nastąpić wyłącznie po uprzedniej likwidacji spółdzielni.
Senat postanowił wnieść do Sejmu projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, przygotowany przez Komisję
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
Określa on zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności
do przeciwdziałania marnowaniu żywności.
Przewiduje, że za każdy 1 kg zmarnowanej
żywności sprzedawcy wnosiliby 10 gr opłaty,
przekazywane potem organizacjom pozarządowym m.in. na pomoc społeczną, działalność charytatywną. Za nieprzekazanie
opłaty lub jej części sprzedawcy podlegaliby
karze od 500 zł do 10 tys. zł. Przedsiębiorcy
prowadzący sprzedaż żywności w jednostkach handlowych o powierzchni powyżej
250 m2, których przychody ze sprzedaży
środków spożywczych przekraczają 50%
przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów, mają – na mocy umowy z organizacją

Senator Antoni Szymański, sprawozdawca komisji: Rodziny, Polityki Społecznej i Senioralnej oraz Ustawodawczej
w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności.
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pozarządową – przekazywać nieodpłatnie niesprzedane produkty żywnościowe
na cele społeczne. W razie niezawarcia takiej umowy sprzedawcy podlegaliby karze
5 tys. zł.

Podjęte uchwały

56. posiedzenie senatu
(14–15 lutego 2018 r.)
Z inicjatywy grupy senatorów Senat podjął uchwałę w 80. rocznicę śmierci księdza
Stanisława Streicha.

58. posiedzenie Senatu
(14–16 marca 2018 r.)
Izba podjęła uchwałę w sprawie uczczenia
pamięci Adama Giedrysa w 100. rocznicę
jego urodzin (projekt grupy senatorów);
uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii
Europejskiej po 2020 r. (inicjatywa Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi); uchwałę
o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej (projekt grupy senatorów).

Informacje

57. posiedzenie senatu
(6–8 marca 2018 r.)

57. posiedzenie senatu
(6–8 marca 2018 r.)
Na podstawie projektów przygotowanych
przez 2 grupy senatorów Izba podjęła
uchwałę w 50. rocznicę Marca’68.

Przekazanie tekstu uchwał y poświęconej Adamowi
Giedrysowi jego córce Stefanii Giedrys-Kalembie.
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Przedstawiając informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii
Europejskiej w okresie lipiec–grudzień
2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie
Unii Europejskiej), wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański poinformował, że okres prezydencji estońskiej był
bardzo dobrym czasem dla Unii i dla Polski.
„Byliśmy bardzo zadowoleni ze wszystkich
postępów” – zapewnił. Prezydencja estońska koncentrowała się na następujących
kwestiach: otwarta i innowacyjna Europa,
bezpieczna i chroniona Europa, cyfrowa
Europa, inkluzywna i zrównoważona Europa. Wiceminister podkreślił, że Polska
popierała działania prezydencji estońskiej
na rzecz wdrożenia strategii rynku wspólnotowego. Jak zaznaczył, jedyną inicjatywą,
mającą szansę wzmocnić wspólnotowy rynek usług, jest Europejska Karta Usługowa, która poszerzy wzajemne uznawanie
kwalifikacji i ograniczy administracyjne
obciążenia przedsiębiorstw, firm, świadczących usługi na rynku wspólnotowym,
w szczególności transgranicznie.
Zdaniem wiceministra Konrada Szymańskiego bezpieczeństwo Europy jest
sprawą ważną nie tylko z powodu sytuacji
zewnętrznej Unii, ale także nierozwiązanego
problemu migracji. W okresie prezydencji
estońskiej państwa członkowskie UE, w tym
Polska, notyfikowały wolę nawiązania stałej
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współpracy strukturalnej w zakresie obrony
(PESCO). Na uwagę zasługuje też porozumienie dotyczące kontroli ruchu na granicach
zewnętrznych Unii Europejskiej i utworzenie funduszu powierniczego dla Afryki,
którego celem jest zahamowanie migracji.
Polska zaangażowała się finansowo w działania ograniczające pierwotne przyczyny
migracji.
Wiceminister Konrad Szymański zwrócił uwagę na nierozwiązaną sprawę reformy
unijnego systemu azylowego. Problemem
jest mechanizm automatycznej alokacji ruchu uchodźczego między państwa członkowskie, który budzi sprzeciw Polski i kilku
innych krajów. „Utrzymujemy stanowisko,
że nie ma żadnych powodów, aby Unia Europejska miała jakikolwiek wpływ na zarządzanie ruchem uchodźczym między państwami
członkowskimi. Ta sprawa, mimo pewnych
kompetencji unijnych możliwych do uruchomienia, powinna pozostać do decyzji państw
członkowskich” – mówił wiceminister.
Jeśli chodzi o kwestie cyfryzacji, to
w Tallinie odbył się szczyt cyfrowy, którego głównym przesłaniem była promocja
sprawy swobodnego przepływu danych
nieosobowych. Jak podkreślił wiceminister
Konrad Szymański, uzgodnienia dotyczące
rozporządzenia w tej sprawie trwają zbyt
długo, podobnie jak w wypadku innych elementów pakietu rynku cyfrowego. Ustanowienie standardów na rynku wspólnotowym
w tym zakresie jest sprawą pilną, gdyż brak
europejskich standardów w tym obszarze

opóźnia rozwój infrastruktury, w tym sieci 5G, która jest jednym z kluczowych elementów istotnego skoku rozwojowego rynku
cyfrowego.
Ostatnia kwestia, którą zajmowała się
prezydencja estońska, to inkluzywna i zrównoważona Europa zarówno pod względem
społecznym, jak i środowiskowym. W Radzie ds. społecznych zawarto kompromis
w sprawie delegowania pracowników, który nadal nie jest do przyjęcia przez Polskę.
Uznano, że Rada ds. transportu powinna
przyjąć istotne ograniczenia reżimu delegowania wobec transportu międzynarodowego.
Polska chciałaby uniknąć efektu ubocznego
tych działań w postaci ograniczenia rynku,
konkurencji, a także protekcjonizmu, który
w niektórych państwach członkowskich jest
nieskrywanym celem podnoszenia standardów socjalnych, w szczególności w usługach
publicznych.
Podczas szczytu społecznego w Göteborgu utworzono europejski filar praw
socjalnych – zbiór zasad dotyczących warunków pracy, ochrony socjalnej oraz integracji społecznej. Polska nie ma żadnych
wątpliwości, że ten model powinien być
zachowany i rozwijany, ale zwraca uwagę, że proklamacja nie powinna stwarzać
żadnych przesłanek do poszerzenia kompetencji prawodawczej Unii. Unia Europejska w zakresie polityki społecznej ma
ograniczone kompetencje i tak powinno
pozostać.
Jeśli chodzi o kwestie energetyczno-klimatyczne, to poprawiono stan kompromisu
w wypadku ETS i non-ETS, czyli systemu
kontroli emisji CO2 na rynku ETS i w obszarze nim nieobjętym. Choć Polsce udało
się ograniczyć poziom zobowiązań redukcyjnych do 0,4%, sam mechanizm nadal jest
trudny w realizacji. Odnośnie do tzw. pakietu zimowego Polska wskazuje na 2 problemy:
zakres kompetencji regulacyjnych wobec
rynku energii elektrycznej i wprowadzenie
polskiego rynku mocy.

szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń Senatu
dostępne są na stronie internetowej Senatu: www.senat.gov.pl.
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Z prac komisji
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
16 stycznia 2018 r. rozpatrzyła opinie komisji senackich o poszczególnych częściach
budżetu na rok 2018, a następnie przyjęła
pozytywne stanowisko w sprawie ustawy
budżetowej na rok 2018. Poprawki zgłosiły
3 komisje. Komisja Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności proponowała przekazanie dodatkowych pieniędzy Wyższemu
Urzędowi Górniczemu na badanie nielegalnych wyrobisk kopalin. Komisja Nauki,
Edukacji i Sportu postulowała zwiększenie finansowania Urzędu Patentowego
o 2 mln zł. Poprawka Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej
zakładała zwiększenie wydatków na działalność regionalnych izb obrachunkowych
o 10 mln zł. Propozycje te negatywnie zaopiniowało Ministerstwo Finansów.
Senatorowie z komisji budżetu oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
26 marca 2018 r. spotkali się z komisarzem ds.
budżetu i zasobów ludzkich UE Güntherem
Oettingerem. Głównym tematem spotkania
były wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
27. Komisarz Günther Oettinger podkreślił,
że finansowanie nowych zadań, związanych
z migracjami, walką z terroryzmem, obronnością i badaniami naukowymi, nie będzie się
odbywało kosztem traktatowych zobowiązań
UE, takich jak polityka spójności czy Wspólna
Polityka Rolna. Dodał, że w tle negocjacji budżetowych będzie widoczny Brexit, który wygeneruje koszty rzędu 12–13 mld euro rocznie
z budżetu Unii.
Szanse rozwoju transportu zeroemisyjnego w Polsce były tematem posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności 5 marca 2018 r. Senatorowie zapoznali się z funkcjonowaniem

elektromobilności w najbliższych latach.
Informację dotyczącą rozwoju niskoemisyjnego transportu zaprezentował wiceminister energii Michał Kurtyka. Przedstawiono
również prezentacje dotyczące m.in. relacji
elektromobilności do sektora elektroenergetycznego, bilansu mocy i sposobów dostarczania energii do miejsca ładowania
samochodów, kompozytowego akumulatora
kwasowego, pojazdów elektrycznych, a także
wyzwań dla branży motoryzacyjnej w postaci e-mobility, pojazdów autonomicznych.
Komisja Kultury i Środków Przekazu
oraz Komisja Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą na wspólnym posiedzeniu, 13 marca 2018 r., postanowiły wnieść
projekt uchwały w sprawie ustanowienia
roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej,
dzięki czemu zostanie upowszechniona
wiedza o tej pierwszej zawodowej pianistce
i kompozytorce o europejskiej sławie, która pomimo ogromnych zasług dla kultury
polskiej nadal jest zbyt mało znana i nie do
końca doceniona. W projekcie podkreślono,

że była najwybitniejszą i najskuteczniej działającą ambasadorką kultury polskiej w latach
20. XIX w. Pozostawiła po sobie ok. 120 utworów fortepianowych, a także utwory wokalne do tekstów Mickiewicza, Szekspira,
Cervantesa, Puszkina czy Niemcewicza.
Tworzona i wykonywana przez nią muzyka fascynowała m.in. Goethego, Schumana,
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Chopina, Glinkę, wywierając tym samym
wpływ na sztukę europejską. Projekt uchwały przygotowano z inicjatywy senator Barbary Borys-Damięckiej.
Komisja Obrony Narodowej 31 stycznia
2018 r. zapoznała się z informacją na temat
udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach poza
granicami kraju w latach 2016–17. W misjach
i operacjach zagranicznych w 2016 r. wzięło
udział ok. 1400 żołnierzy i pracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego, a wydatki
z tym związane wyniosły ponad 100 mln zł.
W 2017 r. na misjach i operacjach poza granicami kraju przebywało ok. 2500 żołnierzy
i pracowników wojska, a koszty utrzymania
10 polskich kontyngentów wyniosły ponad
185 mln zł. Polska będzie kontynuować udział
w dotychczasowych misjach NATO, a od lutego 2018 r. nasz kontyngent wojskowy wesprze operację Unii Europejskiej, prowadzoną
na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR Med
– European Union Naval Force Mediterranean), której cel stanowią działania na rzecz
zwalczania przemytu ludzi i handlu ludźmi. W 2017 r. Polska skierowała 2 kontyngenty wojskowe na wschodnią flankę NATO
– na Litwę i do Rumunii. Obie grupy weszły
w skład Batalionowej Grupy Bojowej, a koszt
utrzymania każdej z nich to ok. 9 mln zł.
W 2017 r. Polska kontynuowała także udział
w operacji NATO Baltic Air Policing, której
celem jest obrona przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Jej koszt oszacowano na
5,5 mln zł. Polskie myśliwce z kontyngentu
w Kuwejcie w 2017 r. brały też udział w operacji Inherent Resolve, wymierzonej w tzw.
Państwo Islamskie. Zaangażowanie w tym
kraju nie zmieniło się od 2016 r., obecnie to
147 żołnierzy i pracowników wojska. Z 80
do 130 osób wzrosła liczebność kontyngentu
szkoleniowego w Iraku, który wykonuje zadania doradczo-szkoleniowe. Wydatki związane
z zaangażowaniem w całym regionie Bliskiego Wschodu znacznie wzrosły i w 2017 r.
wyniosły 33 mln zł w Iraku i 24 mln zł w Kuwejcie. W 2017 r. kontynuowano także wieloletnie zaangażowanie Polski w Afganistanie
(40 mln zł), Kosowie, Bośni i Hercegowinie
(8 mln zł) oraz Republice Środkowoafrykańskiej (440 tys. zł). W Afganistanie liczebność
polskiego kontyngentu na prośbę NATO
wzrosła z 200 do 250 żołnierzy i pracowników wojska, a w 2018 r. ma osiągnąć 350 osób
w związku z pogarszającą się sytuacją.
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Tematem posiedzenia komisji 13 marca 2018 r. była gospodarka nieruchomościami powojskowymi. Od stycznia 2016 r.,
kiedy nastąpiło połączenie Agencji Mienia
Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zagospodarowanie nieruchomości
powojskowych polega przede wszystkim na
wynajmie. Ma to zapewnić AMW zwiększenie przychodów z zagospodarowania nieruchomości w dłuższej perspektywie czasowej
i dotyczy głównie lokali użytkowych. W latach 2014–15 WAM sprzedała ponad 660
lokali użytkowych o powierzchni prawie
70 tys. m2. MON nie planuje w 2018 r. przekazania żadnych nieruchomości; obecna
tendencja to przywracanie nieruchomości
wojsku lub ich wynajem.
W I kwartale 2018 r. Komisja Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji pracowała nad 28 petycjami. Do marszałka Senatu wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny, realizujący postulaty
zawarte w petycji „Stop alienacji rodzicielskiej” (petycja PW-9-01/17). Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie jako priorytetowej
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możliwości orzekania opieki naprzemiennej (dziecko mieszka przemiennie z każdym
z rodziców w porównywalnych okresach),
a także karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat za utrudnianie
lub uniemożliwiania kontaktów z drugim
rodzicem.
22 marca 2018 r., w 73. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Ravensbrück,
senatorowie spotkali się z przedstawicielkami Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego dla Kobiet Ravensbrück.
W spotkaniu, które odbyło się pod hasłem „Ocalić od niepamięci”, wzięły udział
więźniarki tego obozu: Józefa Barańska,
Maria Bogusz, Krystyna Cieliszak, Hanna Gontarczyk, Krystyna Kosmahl, Alicja
Kubecka, Barbara Piotrowska, Wanda Rosiewicz, Stanisława Tkaczyk i Krystyna Zając, a także członkowie rodzin kobiet, które
były tam więzione. W trakcie spotkania zostały wygłoszone referaty: ks. dr. Roberta
Ogrodnika z Fundacji „Cultura Memoriae”
„Operacje doświadczalne na Polkach w KL
Ravensbrück”, dyrektor Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Barbary Oratowskiej
„Tajna korespondencja z KL Ravensbrück
świadkiem ujawniania zbrodni niemieckich”, prokuratora z oddziału koszalińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztofa
Bukowskiego „Niemiecki Nazistowski Obóz
Koncentracyjny dla Kobiet Ravensbrück
w świetle materiałów śledztwa Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Szczecinie”. Przedstawicielka Polski w Międzynarodowym Komitecie
Ravensbrück Hanna Nowakowska, córka
Janiny Ciszewskiej i wnuczka Władysławy
Buszkowskiej, b. więźniarek Ravensbrück,
mówiła o działaniach na rzecz zachowania
pamięci o kobietach z obozu. Jak podkreśliła,
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to właśnie uchwała Senatu z 2011 r., ustanawiająca kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach obozu koncentracyjnego Ravensbrück,
zapoczątkowała upamiętnianie ofiar.
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich pracowała nad 2 projektami
zmian Regulaminu Senatu, przyjętymi następnie przez Izbę. Na wspólnym posiedzeniu z Komisją Ustawodawczą, 31 stycznia
2018 r., rozpatrzono projekt, który przewidywał likwidację głosowań tajnych w sprawach
personalnych, a także jawność głosowań
w sprawie wyboru marszałka i wicemarszałków Senatu oraz ich odwoływania. Zgodnie
ze zmienionymi przepisami Senat rozstrzyga o tajności obrad bez udziału publiczności,
przedstawicieli prasy, radia i telewizji po
wysłuchaniu uzasadnienia wniosku – bez
debaty.
6 marca 2018 r. komisje: regulaminowa, ustawodawcza oraz praw człowieka

ustosunkowały się do projektu zmian Regulaminu Senatu, wynikających z ustawy
o Sądzie Najwyższym z 2017 r., która przewiduje wybór ławników Sądu Najwyższego
przez Senat spośród kandydatów zgłaszanych przez stowarzyszenia, organizacje społeczne, grupę 100 obywateli. W regulaminie
Izby określono sposób postępowania z dokumentami złożonymi marszałkowi Senatu
przy zgłaszaniu kandydatów na ławników
SN. Niezwłocznie po podaniu do wiadomości marszałka Senatu ustalonej liczby ławników Sądu Najwyższego albo po złożeniu
wniosku o wybór uzupełniający na senackiej
stronie internetowej zostanie udostępniona
informacja o przystąpieniu do wyboru ławników. Informacja ma zawierać: liczbę wybranych ławników i określenie ich kadencji
ze wskazaniem, czy wybór dotyczy pełnej
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kadencji, czy ma charakter uzupełniający;
termin i miejsce zgłoszenia kandydatów
oraz skutki jego przekroczenia; wymogi, jakie powinien spełniać kandydat; podmioty
uprawnione do zgłaszania kandydatów; procedurę wyboru. Zgłoszenia kandydatów na
ławników wraz z dołączonymi dokumentami
marszałek Senatu kieruje do Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisja po przeanalizowaniu zgłoszeń przedstawia Senatowi listę kandydatów. Izba będzie
wybierać ławników w głosowaniu tajnym;
senator może opowiedzieć się za wyborem
co najwyżej tylu kandydatów, ilu jest wybieranych ławników. Określono także zasady
postępowania z dokumentami kandydatów
na ławników, którzy nie zostali wybrani.
Efektem zainteresowania Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej problemami związanymi z demencją
jest przyjęcie 13 lutego 2018 r. stanowiska
w sprawie stworzenia Narodowego Programu Alzheimerowskiego. Komisja opowiedziała się w nim za podjęciem działań na
rzecz przyjęcia takiego dokumentu i postuluje, aby program ten korespondował
z założeniami zawartymi w Narodowym
Planie Alzheimerowskim dla Polski, przygotowanym w 2011 r. przez Koalicję Alzheimerowską. Zdaniem senatorów za pilnym
podjęciem prac nad przygotowaniem programu przemawiają procesy demograficzne
związane ze starzeniem się społeczeństwa.
Wzrostowi liczby osób starszych towarzyszy
wysoka dynamika zapadalności na choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu
nerwowego, w szczególności na chorobę
Alzheimera. W stanowisku przypomniano, że dotknięci tą chorobą stanowią około
70% populacji osób cierpiących na choroby
otępienne. „Wymusza to przyjęcie i wdrożenie planów systemowego działania państwa
o charakterze edukacyjnym, naukowym,
organizacyjnym, leczniczym, socjalnym
i opiekuńczym. Konieczne jest również
wypracowanie przez państwo standardów
opieki nad pacjentem, jego rodziną, a także
opiekunami chorych, które odpowiadałyby
wyzwaniom i skali zjawiska” – napisano
w stanowisku.
13 lutego 2018 r. komisja przyjęła także stanowisko w sprawie „Zintegrowanej
polityki młodzieżowej”, w którym zwraca
uwagę na problemy młodzieży związane
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ze współczesnymi zagrożeniami i problemami społecznymi, jakimi są: kryzys małżeństwa i rodziny, dramatyczna sytuacja
demograficzna, stan zdrowia publicznego
(m.in. depresje i samobójstwa, alkoholizm,
narkomania, choroby przenoszone drogą
płciową), seksualizacja i rozpowszechnianie pornografii oraz przestępczość, przemoc i demoralizacja. W stanowisku komisja
postuluje: włączenie zintegrowanej polityki młodzieżowej do polityki rodzinnej jako
jednego z jej istotnych zadań; podjęcie
zorganizowanej współpracy o charakterze
międzyresortowym, która stawiałaby w centrum młodzież jako podmiot, a nie poszczególne problemy z nią związane; włączenie
do współpracy różnych inicjatyw obywatelskich; wypracowanie na poziomie regionalnym rozwiązań uwzględniających podejście
zintegrowane, umożliwiające większą skuteczność przeciwdziałania różnym problemom i zagrożeniom młodzieży.
5 marca 2018 r. komisja rodziny ustosunkowała się do 3 petycji: w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom
pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (P9-02/17); przyznania
opiekunom pobierającym emerytury i renty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
z tytułu opieki nad niepełnosprawnym (P910/17); podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego
oraz coroczną waloryzację tego zasiłku (P908/17). Komisja postanowiła rekomendować
Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji wstrzymanie prac nad tymi petycjami do czasu przedstawienia przez resort
rodziny efektów prac Międzyresortowego
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Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, co powinno nastąpić do 1 maja
2018 r.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
16 stycznia 2018 r. zapoznała się z informacją
o realizacji Programu Działań Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2015–19.
Podkreślono, że w latach 2015–17 doprowadzono do stabilizacji na głównych rynkach
rolnych i zapewnienia opłacalności produkcji, wprowadzono zmiany mające na celu
polepszenie funkcjonowania administracji
na rzecz rolnictwa. Zwiększył się eksport
polskiej żywności, która jest rozpoznawana
na rynkach zagranicznych i ceniona za dobrą jakość. Na rzecz wzmocnienia pozycji
Polski w UE podejmowano także działania
uwzględniające rolnictwo. Uzyskano pomoc
w związku z kryzysem na rynkach mleka,
mięsa wieprzowego, warzyw i owoców oraz
usuwania skutków afrykańskiego pomoru
świń.
Informację na temat sytuacji na rynku
trzody chlewnej, a także działań podejmowanych w celu zwalczania afrykańskiego
pomoru świń przedstawiono na posiedzeniu komisji 30 stycznia 2018 r. Według danych GUS w czerwcu 2017 r. pogłowie świń
wyniosło 11 352,7 tys. sztuk i było większe
o 487,4 tys. sztuk (4,5%) niż w analogicznym okresie 2016 r., a o 90,8 tys. sztuk
(0,8%) większe niż w marcu 2017 r. Średnia cena zakupu żywca w okresie 15–21
stycznia 2018 r. to 4,20 zł/kg, o 14% niższa
niż przed rokiem. Do 25 stycznia 2018 r.
w Polsce zlokalizowano łącznie 107 ognisk
afrykańskiego pomoru świń i 1149 przypadków wirusa u dzików. Podejmowane
są wielokierunkowe działania na rzecz
powstrzymania rozprzestrzeniania się
ASF (redukcja populacji dzików, program
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bioasekuracji, wprowadzenie podwyższonych wymagań weterynaryjnych dla gospodarstw utrzymujących świnie).
Komisja przygotowała też projekt
uchwały Senatu w sprawie negocjacji zasad
prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii
Europejskiej po 2020 r. (6 marca 2018 r.),
przyjęty przez Izbę. Jak napisano w uchwale, proponowane w ramach debaty na temat
europejskiego rolnictwa zmiany sposobu finansowania płatności bezpośrednich, polegające na wprowadzeniu współfinansowania
z budżetów krajowych, a szczególnie o charakterze dobrowolnym, mogłyby poważnie
zagrozić równym warunkom konkurencji.
W uchwale Senat domaga się także zapewnienia równych warunków konkurowania
na jednolitym rynku rolno-żywnościowym,
m.in. konieczne jest odejście od historycznych kryteriów podziału środków na płatności bezpośrednie poprzez ostateczne
zakończenie procesu wyrównania poziomu
płatności bezpośrednich między państwami
członkowskimi.
Komisja Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą rozpatrzyła i zaopiniowała oferty na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu nad Polonią
i Polakami za granicą w 2018 r. w ramach
kierunku nr 4: media polonijne i kierunku nr 6: pomoc charytatywna i socjalna
(23 stycznia 2018 r.), kierunku nr 3: wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania (13 lutego
2018 r.), kierunku nr 5: infrastruktura polonijna – „Budowa Domu Polskiego we Lwowie – etap IV” i kierunku nr 1: edukacja
(5 marca 2018 r.)
17 stycznia 2018 r. komisja spraw emigracji wspólnie z Komisją Edukacji, Nauki
i Sportu zapoznały się ze sprawozdaniem
Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat
działań resortu, podejmowanych na rzecz
Polonii i Polaków za granicą w 2017 r. Wynika
z niego, że za granicą działają szkolne punkty konsultacyjne, sekcje polskie w szkołach
zagranicznych, szkoły europejskie, nauczyciele kierowani, funkcjonuje także kształcenie na odległość w szkołach im. Komisji
Edukacji Narodowej. Działają również szkoły
społeczne, prowadzone przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców
czy polskie parafie. Nauczanie wszystkich
przedmiotów odbywa się w języku polskim
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w klasach I–IV lub I–XII na Litwie, Ukrainie, Łotwie, Białorusi, w Czechach i Mołdawii. Nauka języka polskiego i przedmiotów
ojczystych prowadzona jest w systemie oddziałów dwujęzycznych w sekcjach polskich
we Francji lub jako przedmiot obowiązkowy
w kilku szkołach w Rosji, na Białorusi, Ukrainie i Łotwie. Języka polskiego naucza się
w ramach zajęć dodatkowych, m.in. w Danii,
Szwecji, Norwegii, Niemczech, Australii, na
Węgrzech, w Rumunii, Rosji i Kazachstanie,
na Ukrainie i Białorusi. W sprawozdaniu
znalazła się m.in. informacja na temat działalności Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą (ORPEG), który prowadzi m.in.
zespół szkół przy ambasadzie RP w Atenach,
67 szkolnych punktów konsultacyjnych, organizuje doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, obozy edukacyjne dla młodzieży
polonijnej i kursy języka polskiego. Szkoły
im. KEN w ORPEG w Warszawie kształcą
rocznie ok. 700 uczniów na odległość (w ramach ramowego lub uzupełniającego planu
nauczania) na wszystkich poziomach edukacyjnych. Od 2010 r. ORPEG realizuje projekt
edukacyjny „Otwarta szkoła”, który umożliwia prowadzenie lekcji i konsultacji on-line
w czasie rzeczywistym.
13 lutego 2018 r. senatorowie zapoznali
się z petycją w sprawie wydłużenia terminów do wniesienia pisma procesowego dla
osób mieszkających poza Unią Europejską
(P9-33/17) i postanowili zarekomendować
Komisji Praw Człowieka Praworządności
i Petycji kontynuowanie prac nad nią.
Ponadto komisja spraw emigracji
wspólnie z komisją kultury 13 marca 2018 r.
zdecydowały o wniesieniu projektu uchwały
w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem
Marii Szymanowskiej.
W I kwartale 2018 r. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła
25 z 38 dokumentów unijnych przekazanych
przez marszałka Senatu.
Podczas posiedzenia 31 stycznia 2018 r.
informację podsumowującą prezydencję
estońską w Radzie Unii Europejskiej przedstawił ambasador Estonii Harri Tiido, a informację na temat priorytetów prezydencji
bułgarskiej – ambasador Bułgarii Emil
Savov Yalnazov. O polskiej polityce europejskiej w okresie obu prezydencji mówił
wiceminister sprawa zagranicznych Konrad
Szymański.
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Delegacja komisji spraw zagranicznych
(przewodniczący komisji senator Marek
Rocki, wiceprzewodniczący, senatorowie:
Jan Dobrzyński, Ryszard Majer, Jarosław
Obremski i Waldemar Sługocki) 18–19 marca 2018 r. złożyła wizytę w Armenii. Senatorowie spotkali się z członkami Komisji
Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Armenii, a także z jego przewodniczącym Arą Bablojanem i członkami Grupy
Przyjaźni Armeńsko-Polskiej.
26 marca 2018 r. senatorowie z komisji
spraw zagranicznych oraz komisji budżetu
spotkali się z komisarzem ds. budżetu i zasobów ludzkich Güntherem Oettingerem.

Komisja Środowiska 16 stycznia 2018 r.
zapoznała się z informacją pełnomocnika
rządu ds. polityki klimatycznej na temat
przebiegu sesji Konferencji Stron Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP23) w Bonn w 2017 r.,
a także na temat priorytetów kolejnej sesji
tej konferencji (COP24), planowanej w Katowicach w 2018 r. Konferencja klimatyczna
w Bonn była ważnym etapem realizacji porozumienia paryskiego. Przygotowywano tam
podstawy do przyjęcia na COP24 obszernego
zbioru przepisów i stworzenia warunków do
osiągnięcia porozumienia w sprawie wstępnej oceny realizacji celów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu.
Podczas posiedzenia 30 stycznia 2018 r.
senatorowie zajęli się informacją Najwyższej
Izby Kontroli o wynikach kontroli „Działania Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz
poprawy jakości wód w rzekach”. NIK oceniła negatywnie m.in. działania inspekcji
w zakresie programowania i finansowania
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monitoringu rzek oraz kontroli podmiotów
zarządzających oczyszczalniami ścieków,
a także zwróciła uwagę na brak jednolitego
charakteru pomiarów prowadzonych przez
jednostki inspekcji.
31 stycznia 2018 r. gościem komisji był
minister środowiska Henryk Kowalczyk,
który przedstawił zadania priorytetowe
i plan pracy swojego resortu. Najpilniejsze
zadania to podjęcie dialogu ze stronami
sporu w związku z sytuacją w Puszczy Białowieskiej, przyjęcie nowego prawa łowieckiego, usprawnienie działania Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska i jej regionalnych struktur, przeprowadzenie oceny zasad
sprzedaży drewna w Lasach Państwowych,
zakończenie prac nad ustawą o genetycznie
modyfikowanych organizmach, a także przygotowania do organizacji Konferencji Klimatycznej COP 24 w Katowicach.
Komisja Środowiska interesowała się
również działalnością Lasów Państwowych,
szczególnie zasadami gospodarowania
drewnem i jego sprzedaży (14 lutego 2018 r.),
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie (6 marca 2018 r.).
W ciągu 3 miesięcy 2018 r. Komisja
Ustawodawcza rozpatrzyła 13 orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego. Przygotowała 5 projektów ustaw wykonujących wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Projekt
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
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wykonawczy (wyrok TK z 22 marca 2017 r.,
sygn. akt SK 13/14) przyznaje sprawcy
umieszczonemu w zamkniętym zakładzie
psychiatrycznym prawo do udziału w posiedzeniu sądu w sprawie dalszego stosowania
wobec niego tego środka. Celem projektu
nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (wyrok TK z 20 czerwca 2017 r.,
sygn. akt K 16/15) jest ujednolicenie reguł
uproszczonego uzyskiwania certyfikatu instalatora odnawialnego źródła energii dla
osób mających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom ukończenia
studiów wyższych na odpowiednim kierunku lub w specjalności. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (wyrok TK
z 3 października 2017 r., sygn. akt SK 31/15)
uniemożliwia nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie, która w chwili
wszczęcia postępowania w sprawie, w której
wydany został tytuł egzekucyjny przeciwko
spółce, nie była już wspólnikiem tej spółki.
Projekt zmiany prawa oświatowego (wyrok
TK z 17 października 2017 r., sygn. akt S 1/17)
określa kryteria ustalania kosztów przejazdu
dziecka i jego opiekuna do szkoły lub przedszkola, które są zwracane opiekunom. Projektowana nowela ustawy o postępowaniu
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia
lub wolności seksualnej innych osób (wyrok
TK z 23 listopada 2016 r., sygn. akt K 6/14)
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przewiduje, że nie tylko na etapie orzekania o zasadności umieszczenia osoby stwarzającej zagrożenie w Krajowym Ośrodku
Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,
ale także przy każdym cyklicznym badaniu
konieczności dalszego przedłużenia jej pobytu w ośrodku opinie o stanie jej zdrowia
będą wydawane przez 2 lekarzy psychiatrów,
a w wypadku osoby z zaburzeniami osobowości lub preferencji seksualnych – dodatkowo również przez biegłego psychologa lub
biegłego lekarza seksuologa albo certyfikowanego psychologa seksuologa.
Tematem posiedzenia Komisji Zdrowia 5 marca 2018 r. były bezpieczeństwo
i zagrożenia wynikające z procedur dotyczących dermatologii i medycyny estetycznej.
Eksperci podkreślali, że w związku z nasilającym się w ostatnich latach zjawiskiem
wykonywania w naszym kraju zabiegów
z zakresu dermatologii estetycznej i szeroko rozumianej medycyny estetycznej przez
osoby niemające wykształcenia medycznego istnieje pilna potrzeba wprowadzenia nowych uregulowań, aby chronić poddających
się takim zabiegom przed utratą zdrowia
i życia w wyniku nieumiejętnego ich wykonywania. W trakcie dyskusji podkreślano,
że zabiegi tzw. medycyny estetycznej, które
są obecnie wykonywane przez kosmetyczki,
powinni wykonywać wyłącznie lekarze. Jak

wskazywano, brak nadzoru nad kosmetyczkami zwiększa ryzyko powikłań. W opinii senatora Andrzeja Stanisławka zabieg, podczas
którego zostaje naruszona ciągłość skóry, nie
powinien być wykonywany przez kosmetyczkę. W ocenie senator Bogusławy Orzechowskiej problem rozwiązałoby uchwalenie
ustawy o zawodzie kosmetologów, na podstawie której można by udowodnić przekroczenie uprawnień.
13 marca 2018 r. senatorowie zapoznali
się z informacją na temat audytu klinicznego i fizyki medycznej w obrazowaniu
klinicznym. Prelegenci podkreślili duży
wpływ audytu klinicznego na poprawę
jakości w leczeniu radioterapią. Omówili
również rolę protonoterapii w zwalczaniu
nowotworów.

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

Aktywność
międzynarodowa

Marszałek poinformował, że Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekaże ok.
19 mln zł na rozbudowę i modernizację wileńskiej filii uniwersytetu w Białymstoku.

Wizyty delegacji i marszałka Senatu
Marszałek Stanisław Karczewski 16–17
marca 2018 r. złożył wizytę na Litwie. Podczas spotkania z przewodniczącym Sejmasu Viktorasem Pranckietisem rozmawiał
m.in. o bezpieczeństwie w regionie, projektach infrastrukturalnych i sytuacji
Polaków mieszkających na Litwie, szczególnie o szkolnictwie polskim w tym kraju.
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Marszałek Senatu spotkał się także
z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem. Politycy zgodzili się, że oba kraje łączy
podobne spojrzenie na kwestie gospodarki,
przyszłości Unii Europejskiej i energetyki.
Zadeklarowano wznowienie prac polsko-litewskiej komisji ds. edukacji. Rozmawiając
o problemach dotyczących mniejszości narodowych, premier i marszałek Senatu zgodzili się, że należy prowadzić stały otwarty
dialog we wszystkich kwestiach. Marszałek
Stanisław Karczewski wyraził gotowość do
rozmowy z litewskimi politykami na temat
rozwiązań dotyczących pisowni polskich
nazwisk.

Tego dnia marszałek Senatu wziął
udział w premierze spektaklu „Marszałek:
żołnierz z ducha”, poświęconego Józefowi
Piłsudskiemu.
17 marca marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z wykładowcami polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego i Litewskiego
Uniwersytetu Nauk Edukacyjnych, odwiedził także Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Wilnie.
21–22 marca 2018 r. delegacja Senatu
przebywała w Słowenii na zaproszenie przewodniczącego słoweńskiej Rady Narodowej
Alojza Kovšcy. W skład delegacji, na czele
z marszałkiem Stanisławem Karczewskim,
wchodzili senatorowie: Jarosław Rusiecki,
Wiesław Kilian i Jan Hamerski.
Pierwszego dnia wizyty delegacja Senatu spotkała się z prezydentem Borutem
Pahorem, premierem Miro Cerarem oraz
przewodniczącymi obu izb parlamentu – Zgromadzenia Narodowego Milanem Brglezem i Rady Narodowej Alojzem
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Kovšcą. Podczas spotkań rozmawiano m.in.
o rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej i parlamentarnej między
Polską a Słowenią, a także o przyszłości
Unii Europejskiej. Politycy wskazywali, że
ważnym celem wizyty są obchody 100-lecia zakończenia I wojny światowej, w które
wpisuje się uroczyste odsłonięcie pomnika
polskich żołnierzy, walczących i poległych
na froncie włoskim nad rzeką Soczą.
Prezydent Borut Pahor podkreślił, że
oba państwa łączą przyjazne relacje, prowadzony jest intensywny dialog polityczny na wszystkich szczeblach i znakomicie
układa się współpraca gospodarcza. Marszałek Senatu zwrócił uwagę na znaczenie
dyplomacji parlamentarnej, która sprzyja
podtrzymywaniu dobrych relacji między
państwami i tworzy klimat do nawiązywania kontaktów we wszystkich dziedzinach.
Jak podkreślił, Słowenia ma 2 razy większe obroty z Polską niż z Rosją i stale się
one zwiększają. Politycy rozmawiali także
o możliwości przedterminowych wyborów w Słowenii. Zdaniem prezydenta Boruta Pahora są one konieczne, by Słowenia
mogła podążać drogą rozwoju społecznogospodarczego. Podczas spotkania
poruszono także temat praworządności.
Marszałek Senatu wyjaśnił stanowisko
Polski w sprawie reformy sądownictwa.
„Chcielibyśmy, aby Komisja Europejska tak
gorliwie, jak przestrzeganiu praworządności w Polsce, przyglądała się kwestii spornej
granicy morskiej między Słowenią a Chorwacją i wykonaniu decyzji Sądu Arbitrażowego w Hadze” – powiedział prezydent
Borut Pahor. Mówiono także o potencjale
inwestycyjnym obu krajów i współpracy
między polskimi i słoweńskimi uczelniami oraz wymianie handlowej.
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Podczas spotkania z premierem Mirą
Cerarem rozmawiano o współpracy między
regionami obu krajów. Wskazywano na potrzebę powołania czegoś na kształt forum
współpracy regionów, a także na biurokratyczne przepisy, które hamują wzrost inwestycji w Słowenii. Poruszono także kwestię
bezpieczeństwa granic wschodnich Unii
Europejskiej.
Przewodniczący Rady Narodowej Alojz
Kovšca wyraził zaniepokojenie przyszłością
Unii Europejskiej, a także planami podziału
unijnego budżetu. Jego zdaniem Brexit stanowi wyzwanie dla państw członkowskich
w obszarach finansów, bezpieczeństwa
i obrony. Wyraził obawę, że nastąpi zmniejszenie wysokości środków na fundusz spójności, a wzrost wydatków wspólnych na
bezpieczeństwo i politykę w zakresie bankowości. Zdaniem przewodniczącego Rady
Narodowej należy podjąć działania, zanim
zapadną decyzje w sprawie najbliższej unijnej perspektywy finansowej. Przewodniczący podkreślił, że Słowenia porusza ten temat
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na spotkaniach dwustronnych z innymi państwami UE i podejmie negocjacje z Komisją
Europejską. Przewodniczący pytał marszałka o te kwestie, gdyż, jak zauważył, Polska
bardzo aktywnie broni swoich interesów.
Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił,
że nasz kraj aktywnie uczestniczy w Grupie Wyszehradzkiej, w formacie Trójmorza
i Trójkącie Weimarskim. Taka współpraca
przyczynia się do tego, że głos Polski jest lepiej słyszalny i rozumiany w UE.
Spotkanie z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Milanem Brglezem
zdominowały kwestie unijne. Przewodniczący pytał m.in. marszałka Senatu o spór Polski z Unią Europejską. Marszałek Stanisław
Karczewski wręczył przewodniczącemu rządową „Białą księgę”, wyjaśniającą reformę
sądownictwa w Polsce. W jego ocenie Polska
prowadzi z Komisją Europejską dialog, a nie
spór. Jak podkreślił, wymiar sprawiedliwości w naszym kraju nie był reformowany od
1989 r., a polskie społeczeństwo oczekuje
takiej reformy. Zaznaczył, że rozwiązania
wprowadzone obecnie w Polsce są znane
i stosowane w krajach Unii Europejskiej.
Jak podkreślił marszałek Senatu, polski rząd
jest zdeterminowany w ich wprowadzeniu.
Zapewnił jednocześnie, że niezawisłość sądów i sędziów była i jest w Polsce respektowana. Marszałek powiedział, że rząd polski
zamierza wyjaśniać cel tej reformy i przekonywać unijnych polityków do jej zgodności
z prawem. Przewodniczący Zgromadzenia
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Narodowego podkreślił, że Słowenia jest małym krajem i trudno jej obronić swoje racje
przed UE, dlatego tak ważne jest dla Słoweńców spojrzenie na praworządność i rolę UE.
Słowenia liczy na poszanowanie prawa i na
to, że UE zachowuje się rozsądnie. Dodał, że
w jego kraju także potrzebna jest reforma
sądownictwa, ale na razie nikt nie podjął się
tego zadania.
Drugiego dnia wizyty delegacja Senatu uczestniczyła w odsłonięciu obelisku
upamiętniającego Polaków – żołnierzy
walczących w armii austro-węgierskiej
na tzw. froncie nad Soczą w czasie I wojny
światowej.

Goście w Senacie
Wicemarszałek Maria Koc 23 stycznia 2018 r.
przyjęła ministra pracy i polityki socjalnej
Mongolii Sodnoma Chinzoriga wraz z delegacją. Podczas spotkania rozmawiano
o relacjach między obu państwami, m.in.
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o polsko-mongolskiej współpracy w dziedzinie polityki społecznej. Mongolski minister przybył do Polski, aby podpisać
z minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbietą Rafalską umowę w sprawie zabezpieczenia społecznego; chodzi
o 1000 obywateli Mongolii, którzy pracują i mieszkają w Polsce. Minister Sodnom
Chinzorig zaznaczył, że Mongolia jest zainteresowana szerszą współpracą z naszym
państwem, ponieważ podejmuje obecnie
reformy ustrojowe, a Polskę postrzega się
jako kraj, który z sukcesem przeprowadził
transformację ustrojową. Zwrócił uwagę,
że jego kraj znajduje się w złej sytuacji ekonomicznej, mimo iż zawarł porozumienie
z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i wzrósł poziom PKB, nadal potrzebuje pomocy. Podziękował także za udzielenie
przez Polskę pożyczki Mongolii.

Wicemarszałek Maria Koc podkreśliła,
że rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi
ambitną politykę społeczną. Zaznaczyła, że
szczególnego wsparcia potrzebowały polskie rodziny, by wyeliminować ubóstwo
i poprawić dzietność w naszym kraju. Poinformowała o Programie 500+, którym objęto 3,6 mln dzieci. Dodała, że program udaje
się realizować bez nadmiernego obciążenia
finansów publicznych dzięki uszczelnieniu
systemu podatkowego. Poinformowała też
o systemie wspierania osób starszych w naszym kraju i obniżeniu wieku emerytalnego.
Jak zaznaczyła, efekty prowadzonej polityki prospołecznej są już widoczne, bo mniej
młodych ludzi wyjeżdża z Polski i rodzi się
więcej dzieci.
Minister Sodnom Chinzorig poinformował, że rząd jest zainteresowany także
współpracą w zakresie staży dla mongolskich pracowników w Polsce. Jego zdaniem
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impuls do współpracy polsko-mongolskiej
dałoby otwarcie polskiej ambasady w Mongolii. Zwrócił się o wsparcie jego kraju przez
Polskę w Komisji Europejskiej, która, według
niego, niesłusznie umieściła Mongolię na
czarnej liście rajów podatkowych.
Wicemarszałek Maria Koc poinformowała, że otwarcie polskiej ambasady w Ułan
Bator stanowi jeden z priorytetów polskiego
resortu spraw zagranicznych. Obiecała także
zainteresowanie i pomoc w kwestii czarnej
listy KE.
Wicemarszałek Adam Bielan 23 stycznia 2018 r. spotkał się w Senacie z przewodniczącą Wielkiej Komisji w fińskim
parlamencie Anne-Marie Virolainen.

Wicemarszałek Senatu interesował się
sposobem funkcjonowania Wielkiej Komisji.
Jak poinformowała jej przewodnicząca, liczy
ona 25 członków, a w głosowaniach musi
brać udział co najmniej 21 spośród nich. Komisja na bieżąco obserwuje, co się dzieje na
forum instytucji unijnych, dlatego jej organizacja i tryb działania są tak skonstruowane,
by to zapewnić. Wicemarszałek Adam Bielan
zauważył, że uprawnienia Wielkiej Komisji
są zdecydowanie większe niż senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, ponieważ premier i ministrowie mają
obowiązek regularnego, określonego przepisami, stawiania się przed nią i udzielania
informacji, a jej opinie są dla rządu wiążące.
W swoich pracach komisja koncentruje się
wyłącznie na problematyce unijnej.
Podczas spotkania rozmawiano też
o najważniejszych aktualnie problemach
unijnej wspólnoty, co do których występują znaczące różnice między krajami członkowskimi. Wicemarszałek Adam Bielan
negatywnie ocenił m.in. decyzję o budowie
2. nitki gazociągu Nordstream, która stawia
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w trudnej sytuacji Ukrainę i cały region.
Poruszył również kwestię poparcia dyrektywy o pracownikach delegowanych przez
prezydenta Francji Emmanuela Macrona,
co, jego zdaniem, narusza swobodę na
rynku wewnętrznym UE. Wicemarszałek
Senatu odniósł się też do problemu braku
stabilizacji europejskiej sceny politycznej.
W tym kontekście wskazał przeciągające
się negocjacje w sprawie utworzenia koalicji rządzącej w Niemczech, co może skutkować powstaniem rządu o słabym zapleczu
politycznym. Mówił również o zbliżających
się wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach parlamentarnych w różnych krajach. Zdaniem wicemarszałka
powinno być wyraźne rozróżnienie między kompetencjami instytucji europejskich
a parlamentów narodowych. Jak dodał,
nie pozostaje to w sprzeczności z ogromnym poparciem Polaków dla członkostwa
w UE, a sama instytucja referendum na
ten temat nie cieszy się w naszym kraju
popularnością.
Podczas spotkania rozmawiano także
o kwestii imigracji do Europy z Afryki. Wicemarszałek Senatu stwierdził, że polskie społeczeństwo jest bardzo jednorodne i obawia
się imigrantów islamskich. Przypomniał, że
Polska przyjęła już 90 tys. Czeczenów, a także
milion Ukraińców, i nie stworzyło to zasadniczych problemów. Zdaniem marszałka co do
zasady decyzje dotyczące przyjęcia imigrantów powinny być podejmowane na poziomie
narodowym, a nie europejskim. Polacy są też
zgodni co do tego, że pomocy należy udzielać
na miejscu, w krajach, które jej potrzebują, jak
chociażby w Syrii.
W Senacie 2 lutego 2018 r. odbyło się noworoczne spotkanie marszałka Stanisława
Karczewskiego z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce. W spotkaniu
udział wzięli także wicemarszałkowie: Maria
Koc, Michał Seweryński i Adam Bielan, senatorowie i szef Kancelarii Senatu minister
Jakub Kowalski.
„Od 14 lat jesteśmy pełnoprawnymi
członkami Unii Europejskiej i chcemy
decydować o przyszłości europejskiej integracji. Zapewniam państwa, że tak jak
dotąd, nie stracimy okazji, by wnieść do tej
debaty nasz konstruktywny wkład. W Polsce nie ma żadnej znaczącej siły politycznej, która by widziała Polskę poza Unią;
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Polacy należą wśród narodów państw
członkowskich do największych euroentuzjastów” – mówił marszałek. „Jesteśmy
Europejczykami, gdyż czujemy się dziedzicami wielkiej europejskiej cywilizacji.
Jesteśmy przywiązani do chrześcijaństwa, prawa rzymskiego oraz wyrosłych
z tych tradycji europejskich uniwersytetów i instytucji demokratycznych” – zaznaczył. Podkreślił, że dzisiejszy kryzys
Unii Europejskiej bierze się stąd, iż wielu
Europejczyków zaczyna powątpiewać, czy
Unia Europejska te zasadnicze europejskie
wartości reprezentuje.
Marszałek Senatu przypomniał, że
w 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił,
że odzyskanie niepodległości to był ogromny
wysiłek, praca i walka Polaków zarówno tych
zamieszkałych na terenach Rzeczypospolitej,
jak i tych na emigracji.
Marszałek Stanisław Karczewski zachęcał dyplomatów do podejmowania współpracy z Senatem. „Cenię sobie niezwykle
spotkania z państwem, bo sprzyjają większej
skuteczności parlamentarnej dyplomacji” –
podkreślił marszałek.
W imieniu korpusu dyplomatycznego
głos zabrał nuncjusz apostolski, dziekan korpusu abp Salvatore Pennacchio. Przekazał
marszałkowi i Senatowi najlepsze życzenia
noworoczne. Podziękował za zaproszenie do
Senatu i wyraził nadzieję, że rok 2018 będzie
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czasem spełnienia uzasadnionych aspiracji
państwa polskiego i jego obywateli.
8–9 lutego 2018 r. oficjalną wizytę w Polsce, na zaproszenie marszałka Senatu, złożył przewodniczący Senatu Hiszpanii Pio
Garcia-Escudero Marquez wraz z delegacją.
8 lutego hiszpańskiego gościa przyjął
marszałek Stanisław Karczewski. Podczas
spotkania przewodniczący Pio Garcia-Escudero Marquez zaproponował podpisanie listu do przewodniczących polskiego
Sejmu i hiszpańskiego Kongresu Deputowanych – Marka Kuchcińskiego i Any Pastor Julián o woli przystąpienia senatów
obu krajów do Polsko-Hiszpańskiego Forum Parlamentarnego. W jego opinii fora
współpracy parlamentarnej są bardzo
użyteczne, ponieważ porusza się na nich
sprawy istotne dla obu państw, a następnie
omówione kwestie są prezentowane rządom. Do tej propozycji pozytywnie odniósł
się marszałek Senatu. Tego samego dnia
podpisano list w tej sprawie.
Podczas rozmowy marszałek Stanisław Karczewski wyraził zadowolenie, że
bardzo dobrze układają się relacje polsko-hiszpańskie. Jak mówił, Hiszpania jest
ważnym partnerem handlowym i inwestycyjnym Polski. Zdaniem marszałka istnieje duży potencjał rozwoju współpracy
handlowej i inwestycyjnej także w dziedzinie innowacyjności. Podkreślił, że Polska jest dumna z przynależności do Unii
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Europejskiej, a nasze społeczeństwo jest
przychylnie nastawione do Wspólnoty.
Jak dodał, Polsce zależy na jedności i rozszerzaniu Unii. Nasz kraj odnosi się natomiast sceptycznie do Unii 2 prędkości;
chce, by tworzyły ją wolne, równe i solidarne narody.
Przewodniczący Senatu Hiszpanii zaznaczył, że w Unii rozwijają się ruchy populistyczne i antyeuropejskie, którym powinni
się przeciwstawić wszyscy wierzący w rozwój europejskiej wspólnoty. Podkreślił, że
w kwestii przyszłości UE jest optymistą,
a Polska i Hiszpania – państwa podobne do
siebie z uwagi na potencjał, liczbę ludności –
powinny stworzyć dobry tandem współpracy
w ramach UE.
9 lutego przewodniczący Senatu Hiszpanii w towarzystwie marszałka Stanisława Karczewskiego odwiedził Kraków.
Spotkał się z prezydentem miasta Jackiem
Majchrowskim i odwiedził Zamek Królewski
na Wawelu, gdzie złożył kwiaty przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich. Delegacja Senatu Hiszpanii zwiedziła też były niemiecki
obóz Auschwitz.
Na zaproszenie marszałka Stanisława
Karczewskiego oficjalną wizytę w Warszawie złożył przewodniczący Senatu Francji
Gerard Larcher wraz z delegacją, w skład
której wchodzili senatorowie: Maryvonne
Blondin, Jean Bizet i Jean-Pierre Leleux.
14 lutego 2018 r. przewodniczący Gerard
Larcher wystąpił przed Senatem. W swoim
wystąpieniu podkreślił m.in. wyjątkowość
polskiej historii, znaczenie stosunków polsko-francuskich, a także rolę naszego kraju w Unii Europejskiej. Jak mówił: „Europa
nie może być Europą bez Polski, tak jak nie
można sobie wyobrazić Europy bez Francji
i Niemiec”. W jego opinii Polska może być
wyłącznie ważnym graczem i podmiotem
w Europie.
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Tego samego dnia szefowie Senatów
Polski i Francji rozmawiali m.in. o przyszłości Unii Europejskiej i konieczności
pogłębienia współpracy polsko-francusko-niemieckiej w kwestii polityki europejskiej
w obliczu Brexitu, a także o wzmocnieniu relacji między Senatami obu krajów. Marszałek
Stanisław Karczewski zapewnił, że Polsce
zależy na rozwijaniu współpracy międzyparlamentarnej, a także na jak najlepszych stosunkach bilateralnych z Francją w ramach
Unii Europejskiej. W opinii przewodniczącego Gerarda Larchera obecnie należy się
skoncentrować na pogłębianiu polsko-francusko-niemieckiej współpracy europejskiej,
zwłaszcza w kontekście Brexitu. Zgodził się,
że współpraca między parlamentami narodowymi jest bardzo istotna.

Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że
naszemu rządowi zależy na tym, by Polska
była dobrze rozumiana w Unii Europejskiej. W jego ocenie polityka unijna wymaga pewnej korekty. Jak zaznaczył, Polacy są
euroentuzjastami i zapewnił, że nasz rząd
przywiązuje ogromną wagę do współpracy
w wymiarze europejskim. Polska jest jednak sceptyczna wobec wysuwanych ostatnio
koncepcji rozwoju UE – Unii 2 prędkości czy
twardego jądra UE.
Przewodniczący Gerard Larcher podkreślił, że obecnie należy ustalić, na jakich
zasadach i w jaki sposób ma się odbyć Brexit,
a następnie zastanowić się nad podstawami
Unii Europejskiej. Jego zdaniem niepotrzebna jest zmiana traktatu o UE, a tylko wprowadzenie pewnych dostosowań. „Osobiście
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nie jestem zwolennikiem Europy 2 prędkości” – powiedział.
Marszałek Stanisław Karczewski zaznaczył, że współpraca między senatorami
polskimi i francuskimi układa się bardzo
dobrze w ramach senackich grup przyjaźni, ale będzie zabiegał o ściślejszą współpracę wyższych izb parlamentów obu państw,
m.in. między komisjami ds. Unii Europejskiej. Podkreślił wagę dyplomacji parlamentarnej, która tworzy klimat do współpracy
między rządami i politykami. Zaproponował podjęcie wspólnej deklaracji w kwestii
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni po zakończeniu cyklu konferencji. Przypomniał,
że pierwsza taka konferencja odbyła się
w Warszawie, kolejne zostaną zorganizowane we Francji i w Niemczech w ramach
współpracy parlamentarnej państw Trójkąta
Weimarskiego.
Podczas spotkania rozmawiano także o kwestiach bezpieczeństwa, pomocy
uchodźcom, a także o innowacyjności.
Marszałek Stanisław Karczewski 1 marca 2018 r. spotkał się w Senacie z przewodniczącym Sejmu Litwy Victorasem
Pranckietisem.
Marszałek Senatu podkreślił, że choć
oba narody łączą wspólne dzieje, ważna jest
nie tylko historia, ale i teraźniejszość. „Cieszę się, że Polska i Litwa będą w tym roku
obchodzić 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Jednak łączy nas też obecnie dobra
współpraca w wielu dziedzinach, takich
jak energetyka czy infrastruktura, a także
dobre kontakty na poziomie regionalnym”
– powiedział.
W opinii przewodniczącego Victorasa
Pranckietisa współpraca polsko-litewska ma
wymiar strategiczny. „Wszystkie kwestie
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postrzegamy tak samo, czy dotyczy to naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej lub
NATO, czy energetyki” – powiedział przewodniczący. Zwrócił też uwagę na znaczenie współpracy kulturalnej i edukacyjnej.
Wyszedł z propozycją, aby polska młodzież
wspólnie z litewską wyjeżdżała na Syberię
opiekować się grobami zesłańców. Marszałek Stanisław Karczewski zainteresował się
tym projektem. Jak mówił, „Tak wiele nas
łączy. Tym bardziej powinniśmy pielęgnować elementy będące naszym wspólnym
dziedzictwem”.
Obecna na spotkaniu posłanka na Sejm
litewski Rita Tamasuniene, przedstawicielka mniejszości polskiej, wcześniej nauczycielka i urzędniczka samorządowa, mówiła
o dzisiejszym obliczu polskiej edukacji na
Litwie.
Wicemarszałek Adam Bielan 22 marca 2018 r. spotkał się w Senacie z delegacją
Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(OBWE), na czele której stał przewodniczący
Giorgi Tsereteli. W spotkaniu uczestniczyli
m.in. sekretarz generalny ZP OBWE Roberto Montella, dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Ingiborg
Gisladottir i szef Biura Wykonawczego ZP
OBWE Andreas Baker.
Zdaniem przewodniczącego Giorgia
Tsereteliego Polska to bardzo dobry partner,
a jej praca na forum parlamentarnym OBWE
jest wysoko oceniana. Przewodniczący zwrócił uwagę na wydarzenia, które sprawiają,
że „w zasadzie nikt na świecie nie czuje się
obecnie bezpiecznie”. W tym kontekście wymienił konflikty regionalne, starcia religijne,
akty terrorystyczne, ekspansywną politykę
światowych mocarstw, np. Rosji. W opinii
przewodniczącego taka sytuacja stanowi
wielkie wyzwanie dla międzynarodowego
parlamentaryzmu, jest bowiem sztuką pogodzić różnorodne racje. OBWE stara się jednak tym wyzwaniom sprostać. „Sztuką jest
znaleźć kompromis i wypracować wspólne
stanowisko, dlatego wkład Polski w nasze
prace jest nie do przecenienia” – powiedział
przewodniczący Giorgi Tsereteli.
W odpowiedzi na pytanie wicemarszałka Senatu o opinię na temat właśnie
zakończonych wyborów prezydenckich
w Rosji, przewodniczący stwierdził, że Rosja
wprawdzie poczyniła postępy w technicznej
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organizacji wyborów, ale z całą pewnością
proces wyborczy był całkowicie kontrolowany przez władze i stanowił „teatr jednego
aktora”.
Wicemarszałek Adam Bielan wspomniał o zbliżającej się serii wyborów w Polsce, poczynając od samorządowych aż do
parlamentarnych i prezydenckich. Poinformował, że aby wyeliminować błędy czy próby oszustw, a także zapewnić przejrzystość
procesu wyborczego, w lokalach wyborczych
zostaną zamontowane kamery, a urny będą
przezroczyste.

Wielostronne spotkania
międzyparlamentarne
O wspólnych wartościach oraz współpracy w wymiarze parlamentarnym i problemach, przed którymi stoi Unia Europejska,
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rozmawiano podczas XV spotkania przewodniczących parlamentów państw
Grupy Wyszehradzkiej, 2 marca 2018 r.,
w Budapeszcie. W spotkaniu uczestniczyli: marszałkowie Sejmu i Senatu – Marek
Kuchciński i Stanisław Karczewski, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego
Węgier László Kövér, przewodniczący Izby
Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej
Radek Vondráček, przewodniczący Senatu
Republiki Czeskiej Milan Štěch i przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Andrej Danko.
Przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövér, podsumowując węgierską prezydencję w Grupie
Wyszehradzkiej, mówił, że udało się osiągnąć założone cele. Szczególne miejsce zajęło
podkreślanie wspólnych europejskich wartości. Wskazał na wartości chrześcijańskie,
które są zakorzenione w tradycji i tożsamości narodowej poszczególnych krajów.
Marszałek Stanisław Karczewski podziękował za podkreślenie roli fundamentów wspólnoty europejskiej. „To wartości,
które wyrastają z chrześcijaństwa i tradycji”
– mówił. Zauważył, że szczególne miejsce
wśród nich ma rodzina i dbałość o wzmocnienie jej roli. „Musimy dbać o rodzinę
i rząd polski bardzo dużą wagę przywiązuje
do wzmocnienia rodziny. Polska będzie silnym krajem, gdy będzie miała silne rodziny”
– podkreślił marszałek. Zaznaczył, że Unia
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Europejska się zmienia i staje przed kolejnymi wyzwaniami. Do najważniejszych
zaliczył kwestie migracji. „My od początku
staliśmy na stanowisku, aby wspierać i pomagać tam, na miejscu. Będziemy budować
szkoły, weźmiemy udział w odbudowywaniu miast. Będziemy finansować te działania” – mówił marszałek.
Spotkanie przewodniczących poprzedziło I konferencję komisji parlamentów
państw Grupy Wyszehradzkiej. Polski
Senat reprezentowali senatorowie: przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Andrzej Stanisławek,
przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Jarosław
Rusiecki, wiceprzewodniczący Komisji
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
Jarosław Obremski, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej Ryszard Majer oraz członek
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Piotr Wach. Przewodniczący
komisji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego podsumowali wspólne prace
komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie Unii Europejskiej,
spraw zagranicznych, spraw społecznych,
gospodarki, rolnictwa i obrony.
Senator Andrzej Stanisławek wskazał na potrzebę odbudowy i wzmocnienia
parlamentaryzmu, tak aby większe znaczenie w Unii Europejskiej miały parlamenty

36

narodowe. W jego ocenie warto rozwijać
współpracę na różnych polach. Idea Trójmorza nie tylko wzmacnia Grupę Wyszehradzką, ale też zwiększa jej możliwości.
Senator Jerzy Chróścikowski mówił, że UE
chce odejść od gospodarstw rodzinnych,
tymczasem jego zdaniem należy je utrzymać i wspierać. Senator Ryszard Majer podkreślał, że organizacje pozarządowe krajów
V4 powinny się wzajemnie komunikować
i wspierać w budowaniu polityki rodzinnej.
Marszałkowie Sejmu i Senatu tego samego dnia zostali odznaczeni przez prezydenta Węgier Jánosa Ádera Wielkim
Krzyżem Orderu Zasługi Węgier za wybitne
zasługi w budowaniu politycznych i społecznych relacji polsko-węgierskich. Odznaczonym pogratulował węgierski premier Viktor
Orban.
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Wicemarszałkowie Senatu i Sejmu –
Maria Koc i Ryszard Terlecki 2 marca 2018 r.
wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Gruzja, Mołdawia i Ukraina: Partnerstwo Wschodnie a aktualne wyzwania
w zakresie bezpieczeństwa”, zorganizowanej
przez parlamenty tych państw w Kiszyniowie.
Podczas konferencji wicemarszałek
Senatu zabrała głos w sprawie cyberbezpieczeństwa podczas panelu „Building the Response to Disinformation”.
Tego samego dnia wicemarszałkowie
odbyli spotkania z przewodniczącym parlamentu Mołdawii Adrianem Candu i wicepremierem Iurie Leancą. Rozmawiano
o wsparciu przez Polskę krajów Partnerstwa

Wschodniego, o współpracy parlamentarnej
i ożywieniu wymiany gospodarczej.

szczegółowe informacje na temat wszystkich w ydarzeń międzynarodow ych
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.

Senat
wobec Polonii
Wydarzenia
Marszałek Stanisław Karczewski 7 lutego 2018 r. w związku z nowelizacją ustawy
o Instytucie Pamięci Narodowej wystosował list do środowisk polonijnych i polskich
za granicą, w którym zwrócił się z apelem
o podejmowanie działań, mających na
celu upominanie się o prawdę historyczną
i obronę dobrego imienia Polski i Polaków.
Jak napisał: „Od wielu lat Polacy w kraju i za
granicą stykają się z krzywdzącym, niesprawiedliwym, a przede wszystkim nieprawdziwym sformułowaniem «polskie obozy
śmierci» i oskarżeniami Polaków o współudział w Holocauście, które uwłaczają naszej godności i dumie narodowej. W związku
z tym nadszedł najwyższy czas, żeby wolna od 29 lat Polska upomniała się o prawdę
historyczną. Przyjęta ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej pozwoli dochodzić
do prawdy, na której wszystkim nam zależy”.
W swoim liście marszałek podkreślił, że 20-milionowa społeczność Polaków
i osób polskiego pochodzenia mieszkających
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na całym świecie wielokrotnie pokazała, iż
może skutecznie wspierać polską rację
stanu. „Dlatego, mając na względzie dobro
Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się do
Państwa z apelem o podejmowanie wszelkich możliwych działań, których celem będzie upominanie się o prawdę historyczną”
– napisał. Marszałek Stanisław Karczewski
zwrócił się z prośbą o dokumentowanie
przejawów antypolonizmu, krzywdzących
nas sformułowań i opinii, i reagowanie na
nie, a także powiadamianie naszych ambasad, konsulatów i konsulów honorowych
o pomówieniach naruszających dobre imię
Polski. Zaapelował o organizowanie seminariów, wystaw, spotkań, wysyłanie listów,
o podejmowanie działań, których celem będzie skuteczne upominanie się o prawdę historyczną. „Wszyscy Polacy mogą i powinni
być ambasadorami polskości” – napisał.
W swoim liście marszałek Senatu podkreślił także, że zapisy nowelizacji ustawy
o IPN w żadnej mierze nie cenzurują debaty
publicznej, nie ograniczają działalności
badawczej czy twórczości artystycznej. Służą
wyłącznie temu, by z życia publicznego
wyeliminować kłamstwa o współudziale narodu polskiego i państwa polskiego w zbrodniach popełnionych na ziemiach polskich
w czasie II wojny światowej.
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Marszałek Stanisław Karczewski
12 lutego 2018 r. odsłonił w Bernie tablicę
upamiętniającą polskich dyplomatów zaangażowanych w ratowanie Żydów w czasie
II wojny światowej. Poseł Aleksander Ładoś
i jego zastępca Stefan Ryniewicz, konsul Konstanty Rokicki, a także urzędnik konsularny
Juliusz Kühl we współpracy z przedstawicielami środowisk żydowskich w Szwajcarii
zorganizowali i przeprowadzili operację wystawiania południowoamerykańskich paszportów Żydom przebywającym w gettach
okupowanej Polski. Doskonale zachowana dokumentacja tej akcji znajduje się w archiwach
w Warszawie, Bernie, Jerozolimie i Londynie.
Podczas uroczystości marszałek Senatu
powiedział, że chcemy, aby o tych bohaterach
dowiedzieli się Polacy, dowiedzieli się Żydzi,
by dowiedziała się o tym Europa. Podkreślił,
że dzięki akcji wydawania paszportów polska
dyplomacja prawdopodobnie ocaliła kilka tysięcy ludzi z Holokaustu. Dodał, że nie udałoby się to bez świetnej współpracy Polaków
z przedstawicielami środowisk żydowskich.
Dzięki zaangażowaniu Aleksandra Ładosia,
Konstantego Rokickiego, Juliusza Kühla
i Stefana Ryniewicza wydano kilkaset paszportów, które były „przepustkami do życia”.
„Oddajemy cześć i wdzięczność polskim dyplomatom, którzy tworzyli łańcuch dobrych
serc; chcemy, by o nich pamiętali Polacy, Żydzi i Europa” – mówił marszałek.
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Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników uroczystości
podkreślił, że działania dyplomatów, choć
wiedza o nich nie była rozpowszechniona,
były zakrojone na szeroką skalę i stanowiły
przykład tego, „jaka była naprawdę postawa
Polaków i polskiego państwa wobec Shoah”.
Małgorzata Sadkowska, kuzynka Konstantego Rokickiego, mówiła, że choć uratował
on życie tylu ludziom, to jego historia była
zapomniana do czasu nagłośnienia jej przed
paru miesiącami przez media. Wyraziła nadzieję, że być może dzięki tej tablicy pamięć
o dyplomatach nie zaginie.
W uroczystości uczestniczyli także
przewodniczący Rady Narodowej Szwajcarii Dominique de Buman, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma
i wiceminister spraw zagranicznych Jan
Dziedziczak. Licznie przybyła szwajcarska
Polonia.
25 lutego–1 marca 2018 r. w Krynicy Zdroju odbywały się XIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne, nad którymi
patronat honorowy objął prezydent Andrzej Duda. Wzięło w nich udział ponad
600 zawodników z 24 krajów. Najliczniejszą reprezentacją była drużyna litewska,
licząca ok. 125 zawodników. Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne finansowane są
przez Senat ze środków przeznaczonych na
opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.
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Zawodnicy startowali w 8 indywidualnych,
drużynowych i rodzinnych dyscyplinach
zimowych.
W uroczystości otwarcia igrzysk udział
wzięli marszałkowie Senatu i Sejmu – Stanisław Karczewski i Marek Kuchciński, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą senator
Artur Warzocha oraz szef Kancelarii Senatu
minister Jakub Kowalski. Zwracając się do
uczestników zawodów, trenerów i sędziów,
marszałek Senatu podkreślił rolę igrzysk
w kształtowaniu wspólnoty Polaków mieszkających na całym świecie: „To wspólnota
20 milionów ludzi, którzy czują więź z Polską. Senat, ale także i Sejm pracują nad tym,
aby ta więź była mocniejsza. Budujemy mosty, a jednym z tych mostów jest również
działalność sportowa. Marszałek Stanisław
Karczewski złożył także wszystkim uczestnikom życzenia, aby ich start był udany. „Życzę
wam, abyście rozmawiali ze sobą, budowali
wspólnotę sportowców, ale także wspólnotę
Polaków, wspólnotę nas wszystkich. Polonia
dla nas jest niezwykle istotna, będziemy zawsze o was pamiętać i was wspierać”. Bardzo
serdecznie was witamy w roku szczególnym,
roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości i dziękujemy, że jesteście
z nami!” – powiedział marszałek.
Drugiego dnia igrzysk marszałek Stanisław Karczewski wraz z senatorem Arturem
Warzochą i ministrem Jakubem Kowalskim
wzięli udział w rozpoczęciu rywalizacji
w zjeździe alpejskim, odbywającym się na Jaworzynie Krynickiej.

5/2018 – styczeń–marzec 2018 r.

XIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne zakończyła uroczystość na Wawelu, inaugurująca 100. rocznicę odzyskania
niepodległości. Dla przybyłej na zawody
Polonii była to okazja do sportowej rywalizacji i spotkania w gronie rodaków
z całego świata, ale także możliwość przeżywania w ojczyźnie radości z odzyskania
niepodległości.
Spotkaniem w Zamku Królewskim na
Wawelu w Krakowie 2 marca 2018 r. rozpoczęły się polonijne uroczystości z okazji
100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Przybyli na nie przedstawiciele organizacji
polonijnych z całego świata, a także wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą senator
Artur Warzocha, przewodniczący Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz
Wiatr oraz parlamentarzyści litewscy. Odczytano okolicznościowe listy marszałków
Sejmu i Senatu – Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego.
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„Pytam, jakie oblicza ma polskość na co
dzień w tym kraju, w którym mieszkacie.
Słyszę, że to powód do radości, do świętowania i dumy. Słyszeliśmy już dwa lata temu
od Polonii, że nadchodzi ważny moment jubileuszu” – mówił senator Artur Warzocha.
Dodał, że Senat odpowiada na oczekiwania
środowisk polonijnych. Podziękował im za
zaangażowanie i podejmowanie inicjatyw
związanych z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości.
Przedstawiciele organizacji polonijnych w odpowiedzi na apel marszałka Senatu zwrócili się „do rozsianych po świecie
rodaków, aby w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości dołożyli sił
i starań, by był to czas wielkiego święta...”.
Zwrócili się do Polonii, aby była ambasadorem broniącym dobrego imienia Rzeczpospolitej i przypominała prawdy o Polsce i jej
historii. Zaapelowali także o wzmacnianie
więzi ze wspólnotą budującą Polskę taką,
jaką wymarzyli sobie jej przodkowie – wolną, podmiotową, sprawiedliwą i bezpieczną,
wyrastającą z chrześcijańskich fundamentów Europy. Pod apelem podpisali się: Tadeusz Pilat z Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych, Teresa Berezowski z Rady Polonii Świata, Frank Spula i Bożena Kamiński
z Kongresu Polonii Amerykańskiej, Jolanta Tatara z Kongresu Oświaty Polonijnej,
Waldemar Tomaszewski z Akcji Wyborczej
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Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, Emilia Chmielowa z Federacji
Organizacji Polskich na Ukrainie i Andżelika
Borys ze Związku Polaków na Białorusi.
Podczas spotkania wręczono okolicznościowe medale i wyróżnienia. Zostali nimi
uhonorowali: Andrzej Lech, Irena Szewińska,
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe
„Beskid Śląski” oraz Lwowski Klub Sportowy
„Pogoń”.
16–17 marca 2018 r. marszałek Stanisław Karczewski złożył wizytę na Litwie,
gdzie spotkał się z premierem Sauliusem
Skvernelisem i przewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Viktorasem Pranckietisem.
Rozmawiał z nimi m.in. o sytuacji Polaków
mieszkających w tym kraju, a szczególnie na
temat szkolnictwa polskiego. Zadeklarowano wznowienie prac polsko-litewskiej komisji
ds. edukacji. Marszałek Stanisław Karczewski
wyraził gotowość do rozmowy z litewskimi
politykami na temat rozwiązań dotyczących
pisowni polskich nazwisk.
Podczas wizyty w Wilnie marszałek
Senatu wziął udział w premierze spektaklu
„Marszałek: żołnierz z ducha”, poświęconego
Józefowi Piłsudskiemu. W sztuce wileńskiej
dziennikarki Alwidy Bajor wystąpili aktorzy Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie.
Premierę poprzedziło spotkanie z dyrektorami – Polskiego Studia Teatralnego Liliją
Kiejzik i Domu Polskiego w Wilnie Arturem

Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Ludkowskim. Marszałek Stanisław Karczewski podziękował litewskim Polakom za to, że
kultywują polską tradycję, pamiętają o polskim języku i historii, a także o tym, „żeby
to wszystko przekazywać następnym pokoleniom”. W obecności ambasador Polski
na Litwie Urszuli Doroszewskiej i prezesa
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Mikołaja Falkowskiego dyrektor Lilia Kiejzik została uhonorowana przez marszałka
Senatu medalem „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis”, przyznanym jej przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność artystyczną i kulturalną.
17 marca marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z wykładowcami polonistyki
Uniwersytetu Wileńskiego oraz Litewskiego
Uniwersytetu Nauk Edukacyjnych. Podczas
spotkania poruszono kwestie kształcenia
polonistów, a także nauczania początkowego w języku polskim. Marszałek Senatu poinformował, że premier Saulius Skvernelis
zapewnił polską delegację, iż na Litwie zostaną zachowane studia polonistyczne i studia
przygotowujące nauczycieli wykładających
w języku polskim. Te ostatnie zostaną przeniesione z Litewskiego Uniwersytetu Nauk
Edukacyjnych na Uniwersytet Wileński.
Tego dnia marszałek Stanisław Karczewski odwiedził także Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Wilnie, gdzie wręczył nagrody zwycięzcom XXIX Olimpiady Języka
Polskiego na Litwie. W asyście harcerzy ze
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Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie
złożył też wieńce na Grobie Matki i Serca
Syna na Cmentarzu na Rossie, a także przy
pomniku ofiar polskich i żydowskich w Ponarach pod Wilnem.
24–28 marca 2018 r. wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur
Warzocha i przewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz wzięli
udział w „Polskiej Wielkanocy na Syberii”,
zorganizowanej przez Konsulat Generalny
RP w Irkucku. Delegacja spotkała się m.in.
z rodakami z Władywostoku i Ussuryjska.
Wspólnie z kapelanem środowisk patriotycznych z Częstochowy ks. Ryszardem
Umańskim i konsulem generalnym RP
w Irkucku Krzysztofem Świderkiem parlamentarzyści wzięli udział w świątecznym
spotkaniu z przedstawicielami polskich organizacji, przedsiębiorców i duchowieństwa.
We Władywostoku delegacja uczestniczyła
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w uroczystej mszy św. z udziałem polskich
środowisk. Senator Artur Warzocha podkreślił, że we Władywostoku odradza się
poczucie polskości. Coraz więcej osób odkrywa swoje polskie korzenie. Działa również
Stowarzyszenie „Dom Polski”, kultywujące
polską kulturę i tradycje. Parlamentarzyści

odwiedzili też wieś polskich osadników Wierszynę, gdzie złożyli wizytę w szkole, w której dzieci uczą się języka polskiego, a także
w miejscowym kościele, Domu Polskim
i cmentarzu, gdzie na nagrobkach widnieją
w większości polskie nazwiska, znajduje się
też tablica upamiętniająca zamordowanych
przez NKWD Polaków. W Irkucku parlamentarzyści wspólnie z kapłanami i siostrami
zakonnymi z diecezji irkuckiej oraz przedstawicielami polskich środowisk wzięli udział we
mszy św., której przewodniczył ordynariusz
diecezji irkuckiej bp Cyryl Klimowicz. Delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem „Kaplica
Pokoju i Pojednania” – symbolicznym miejscu upamiętniającym ofiary represji i zsyłek.
Kwiaty złożono też w uroczysku Piwowaricha („Rowy Śmierci”) – miejscu masowych
mordów dokonanych przez NKWD w latach
1937–38. Wizyta na Syberii zakończyła się
spotkaniem z przedstawicielami Polskiej Organizacji „Ogniwo” w Irkucku.

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

Przegląd
wydarzeń
W Senacie 15 lutego 2018 r. odbył się pokaz
filmu „Senator”, który przypomina postać senatora Zbigniewa Romaszewskiego.
W prezentacji udział wzięli żona i córka senatora – Zofia Romaszewska i Agnieszka
Romaszewska-Guzy, wicemarszałkowie
Senatu – Maria Koc, Michał Seweryński
i Bogdan Borusewicz, a także senatorowie.

Jak podkreślił wicemarszałek Michał
Seweryński, Zbigniew Romaszewski był legendą polskiej opozycji demokratycznej, postacią ważną dla Polaków. Działał na rzecz
ludzi i z myślą o nich, nadawał ton naszej
historii, a o tej miary bohaterach powinno
się uczyć młodzież.
Film opowiada o życiu Zbigniewa Romaszewskiego i jego działalności opozycyjnej. Ukazuje, w jaki sposób kształtowała się
jego koncepcja polityczna. Na film składają
się fragmenty wywiadów telewizyjnych, radiowych i prasowych. Dokument, z jednej
strony, ukazuje postać Zbigniewa Romaszewskiego, a z drugiej – jest dyskursem
o roli polityka we współczesnym świecie.

Konferencje, wystawy
W Senacie 8 stycznia 2018 r. odbyła
się konferencja „Zadania własne, zlecone
i powierzone jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska”,
zorganizowana przez Komisję Samorządu
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Terytorialnego i Administracji Państwowej
we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym oraz Wyższą Szkołą
Finansów i Zarządzania w Warszawie. Zagadnienia związane z zadaniami samorządu
terytorialnego dotyczącymi ochrony środowiska omawiano zarówno z punktu widzenia
teorii prawa, jak i praktyki funkcjonowania
jednostek samorządowych.
Jak wskazywano, zwiększa się liczba zadań samorządu terytorialnego, do realizacji
których potrzebna jest dobrze przygotowana
i profesjonalna kadra. Samorządowcy zwracali uwagę, że coraz trudniej namówić ludzi
do społecznej aktywności, działania na rzecz
środowisk lokalnych. Wskazywano na coraz
większe umiędzynarodowienie prawa i jego
globalizację – do realizowania międzynarodowych postanowień dotyczących ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju zobowiązane są zarówno władze państwowe,
jak i administracja samorządowa.
Na potrzebę dyskusji ustrojowej w kwestii ochrony środowiska zwrócił uwagę
wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Wśród najważniejszych zadań władzy
publicznej w zakresie ochrony środowiska
wiceminister wskazał zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i dążenie do zrównoważonego rozwoju, co oznacza m.in. dobrą
jakość wód i gleb, dbałość o występujące gatunki i zasoby przyrodnicze w celu zachowania ich dla następnych pokoleń. Do zadań
państwa należą też kwestie związane z gospodarką wodną i zarządzaniem wodami

5/2018 – styczeń–marzec 2018 r.

w układzie zlewniowym, przeciwdziałanie
kryzysom, planowanie przestrzenne, monitoring środowiska czy prowadzenie polityki
surowcowej. Wiceminister do zadań samorządu terytorialnego zaliczył te, które dotyczą
m.in. kultury współżycia ze środowiskiem,
podejmowania decyzji o tym, co dzieje się
z nim na jego terenie. Jak podkreślił, dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju między
działaniami państwa i samorządu niezbędna jest synergia. Dyrektor Instytutu Prawa
na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym prof. Hubert Izdebski zwrócił
uwagę, że zgodnie z konstytucją ochrona środowiska jest obowiązkiem wszystkich władz
publicznych, które powinny także wspierać
działania obywateli na rzecz jego ochrony
i poprawy. Dlatego za tę materię odpowiedzialne są wszystkie poziomy władzy – od
szczebla gminnego po centralny, a nawet
z uwzględnieniem organizacji międzynarodowych zarówno lokalnych, jak i globalnych. By chronić środowisko, konieczna
jest współpraca wszystkich na wszystkich
poziomach władzy, niezbędna jest również
międzynarodowa solidarność i zmiana świadomości społecznej, polegająca na przekonaniu ludzi, że jego ochrona to ważny element
solidarności międzypokoleniowej. Postulat
powołania wydziałów kształcących specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju
przedstawił prof. Kazimierz Równy z Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej
Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jego zdaniem to konieczne ze względu
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na pilne zadania władz publicznych w związku z naszymi zobowiązaniami międzynarodowymi z zakresu zrównoważonego rozwoju
w ochronie środowiska.
18 stycznia 2018 r. w Senacie wicemarszałek Maria Koc otworzyła wystawę
„Czerwonym Tramwajem do Przystanku
Niepodległość”, która przybliża m.in. mało
znaną litewską i żmudzką historię rodu
Piłsudskich i skoligaconych z nim rodzin
Bilewiczów i Butlerów. Wicemarszałek przypomniała, że to już kolejna senacka ekspozycja poświęcona Józefowi Piłsudskiemu.
Jak podkreśliła, wpisuje się ona w obchody
150. rocznicy urodzin marszałka i stulecie
odzyskania przez Polskę niepodległości,
wprowadza nas w klimat jego domu rodzinnego, naznaczony udziałem ojca w powstaniu styczniowym i patriotycznym
wychowaniem.
Ekspozycję, na podstawie materiałów
z Centralnego Archiwum Państwowego
Litwy, przygotował dziennikarz i długoletni konsul RP na Litwie Piotr Wdowiak pod
patronatem Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Pokazuje ona rodzinną historię
antenatów i najbliższych Józefa Piłsudskiego, opowiada o jego dziadkach, rodzicach
i rodzeństwie. Przybliża także kolejne etapy życia marszałka, m.in. w Łodzi i Galicji,
podkreśla jego rolę jako architekta Polski
i Europy Środkowo-Wschodniej po traktacie
wersalskim, przypomina powroty na Litwę
Środkową i do Wilna.
26 lutego 2018 r. w Senacie dyskutowano o systemie kontroli administracji
publicznej, znaczeniu kontroli i audytu, ich
funkcjach i zadaniach, a także nadzorze nad
działalnością samorządu terytorialnego.

44

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Piotr Zientarski, otwierając konferencję
„Kontrola i audyt w administracji publicznej”, zorganizowaną przez komisję samorządu terytorialnego we współpracy ze Szkołą
Główną Służby Pożarniczej w Warszawie
i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, zaznaczył, że to kolejne spotkanie poświęcone różnym aspektom funkcjonowania
administracji publicznej.
Na problem skutecznego reagowania
organów nadzoru i kontroli w wypadku pogarszającej się sytuacji finansowej jednostek
samorządu terytorialnego zwrócił uwagę
w liście skierowanym do uczestników konferencji wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji Paweł Szefernaker. Jego zdaniem obowiązujące rozwiązania ustawowe
w wypadku rosnącego zadłużenia jednostek samorządu są niewystarczające. Przypomniał, że resort spraw wewnętrznych
postulował wzmocnienie kontrolnej i pomocniczej roli regionalnych izb obrachunkowych, co gwarantowałoby prawidłową
gospodarkę finansową samorządów. Kompleksowe rozwiązania zawierała nowelizacja
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych z 8 czerwca 2017 r., którą prezydent
skierował do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Niezbędne jest również rozstrzygnięcie kwestii długu jednostki. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło współpracę z Ministerstwem Finansów
i organami nadzoru w celu przygotowania
odpowiednich przepisów.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że od wielu
lat przedmiotem zainteresowania NIK jest
zapewnienie sprawnego funkcjonowania
kontroli zarządczej w administracji publicznej. Wskazał też na wyzwania stojące
przed kontrolerami i audytorami, m.in. zapewnienie wysokiego poziomu profesjonalizmu przy coraz szybciej zmieniającym się
otoczeniu, dostosowanie się do prowadzenia
kontroli w zinformatyzowanym otoczeniu,
a także skuteczne dotarcie z wynikami kontroli do interesariuszy i społeczeństwa.
Jak mówiła prof. Anna Gołębiowska ze
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, kontrola ma nie tylko służyć wychwytywaniu nieprawidłowości i błędów,
lecz także pomagać w ich usuwaniu. Dzięki
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temu działania administracji publicznej
mogą być coraz lepsze. Odnosząc się do
systemu kontroli administracji publicznej,
stwierdziła, że występuje w nim wiele niedociągnięć, ułomności czy braków natury
organizacyjnej i funkcjonalnej, dlatego jest
on ciągle ulepszany.
Z kolei Michał Żabiński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mówił
o czynnikach, które wpływają na powodzenie procesu wdrożenia nowych rozwiązań
z zakresu szeroko pojętego zarządzania jakością, a także kontroli w gminach i powiatach. Przypomniał, że kontrola zarządcza ma
być czymś na kształt systemu zarządzania
jakością. Zwrócił uwagę, że opracowania
NIK i Ministerstwa Finansów wskazują na
duży problem z prowadzeniem efektywnej
kontroli zarządczej przez samorządy. Część
samorządów słusznie postrzega kontrolę zarządczą jako mechanizm, który ma wspierać
proces zmiany jednostki, część zaś – jako zło
konieczne, wymóg, który trzeba spełnić.
W Sejmie 2 marca 2018 r. odbyła się
konferencja „Żołnierze Wyklęci – świadectwa”, zorganizowana przez parlamentarne
zespoły: Miłośników Historii oraz Tradycji
i Pamięci Żołnierzy Wyklętych wspólnie ze
Społecznym Komitetem Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Wzięli w niej udział weterani, m.in. ppłk Weronika Sebastianowicz, mjr Stanisław Kociełowicz, płk Jan Podhorski, płk Jan Górski,
a także wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, b. szef MON poseł Antoni
Macierewicz i senator Jan Żaryn.
„Żołnierzom Wyklętym potomność
przyznała rację. To oni dla nas współczesnych okazali się zwycięzcami w nierównych
zmaganiach toczonych z nieprzyjacielem” –
napisał prezydent Andrzej Duda w liście
skierowanym do uczestników konferencji.
W opinii prezydenta „prawda o konspiracji,
o powszechnym oporze Polaków przeciwko
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powojennej sowietyzacji, po heroicznych
walkach, jest dziś fundamentem niepodległej Rzeczypospolitej”.
Wiceminister obrony narodowej
Wojciech Skurkiewicz odczytał list ministra Mariusza Błaszczaka, w którym szef
MON przypomniał, że „Żołnierze Wyklęci
po 1945 r. nie pogodzili się z nową okupacją
polskiej ziemi i zdecydowali się na kontynuację walki o wolną ojczyznę”.
Hołd Żołnierzom Niezłomnym oddał
także przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy
Wyklętych senator Jan Żaryn: „Chcemy jako

państwowcy dorosnąć dzisiaj do tej wysokości
nieosiągalnej, żeby o nas za 50, 100 lat nikt
nie śmiał mówić, że nie zachowywaliśmy się
jak trzeba. To spotkanie jest świadectwem pamięci o Żołnierzach Wyklętych, tego oddolnego patriotyzmu obecnego w nas wszystkich
i tej świadomości, że wypełniamy wielki zbiorowy obowiązek, jakim jest ojczyzna w formie
państwa suwerennego i niepodległego”.
Podczas konferencji wygłoszono referaty poświęcone m.in. mjr. Stanisławowi
Ostwindowi i rtm. Witoldowi Pileckiemu.
Swoimi wspomnieniami podzielili się obecni na spotkaniu weterani.
We wszystkich działaniach podejmowanych przez rząd na rzecz poprawy jakości
powietrza w Polsce i walki ze smogiem kluczowa jest współpraca administracji centralnej z samorządem – podkreślali uczestnicy
konferencji „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”,
która odbyła się 5 marca 2018 r. w Senacie z inicjatywy marszałka Stanisława
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Karczewskiego. Spotkanie stanowiło drugą
część debaty poświęconej złej jakości powietrza w Polsce, pierwszą przeprowadzono 23
listopada 2017 r. Uczestnicy konferencji,
której moderatorem był przewodniczący
Komisji Środowiska senator Zdzisław Pupa,
wskazywali na konieczność wprowadzenia
nowych regulacji dotyczących norm jakości
węgla i paliw stałych, standardów emisyjnych dla kotłów, a także skutecznej egzekucji
tych przepisów. Wskazywano na podstawowy problem, jakim jest niska emisja, a także
na potrzebę koordynacji programów wsparcia, tak by pieniądze na ten cel nie konkurowały ze sobą. Po raz kolejny mówiono
o problemach wynikających z ubóstwa energetycznego, które dotyka około 1,3 mln gospodarstw w Polsce. Za niezbędną uznano
rozbudowę państwowej sieci monitoringu
powietrza, a także przeprowadzenie krajowej kampanii informacyjnej zarówno na temat szkodliwości smogu, jak i skutecznych
działań służących rozwiązaniu tego problemu, takich jak termomodernizacja, wymiana
kotłów czy sieci cieplnej.
Otwierając dyskusję, marszałek Stanisław Karczewski po raz kolejny zwrócił
uwagę, że wobec ciągle aktualnego pytania:
jak żyć w fatalnym i niezdrowym powietrzu,
istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemu jego jakości. Przypomniał, że został on
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dostrzeżony m.in. dzięki aktywności obywatelskiej i działalności ekologicznych organizacji pozarządowych.
Podczas konferencji wiceminister
przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny, omawiając realizację rządowego programu „Czyste powietrze”, zapowiedział, że
w najbliższym czasie Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy dotyczącej norm jakości
dla węgla. Nowe przepisy mają wyeliminować
z obrotu detalicznego muły i flotokoncentraty. Sprzedawany surowiec będzie musiał mieć
odpowiednie świadectwa kaloryczności czy
zasiarczenia, a składy węgla będą kontrolowane przez Inspekcję Handlową. Wiceminister zapowiedział także zakończenie do końca
marca 2018 r. prac nad projektem ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która ma umożliwić wykorzystanie 180
mln zł zagwarantowanych w budżecie na ten
cel. W projekcie, tworzonym przy aktywnym
udziale ośrodków pomocy społecznej, powinna się znaleźć m.in. próba zdefiniowania ubóstwa energetycznego. Zdaniem wiceministra
wszystkie działania mające na celu poprawę
jakości powietrza powinny być sprowadzone
do wspólnego mianownika i koordynowane
przez rząd, niezależnie od tego, czy dotyczą
poziomu centralnego, województw czy gmin.
Poinformował także, że trwają rozmowy z resortem finansów na temat wprowadzenia
termomodernizacyjnej ulgi podatkowej oraz
systemu kredytów na ocieplenie własnych domów. Z szacunkowych danych wynika, że aż
połowa 5,5 mln budynków jednorodzinnych
w Polsce nie jest ocieplona. To głównie budynki wybudowane przed 1989 r. Dlatego rząd
stawia na termomodernizację, która powinna
się przyczynić do zmniejszenia zjawiska tzw.
niskiej emisji. W wypadku osób najuboższych
taką termomodernizację w całości powinno
sfinansować państwo, w tym samorządy; do
zamożniejszych adresowana byłaby podatkowa ulga termomodernizacyjna, wzorowana
na uldze remontowo-budowlanej z lat 1996–
2002, a także instrumenty finansowe w postaci kredytów i pożyczek, które pozwoliłyby na
przeprowadzenie termomodernizacji.
W opinii ministra inwestycji i rozwoju
Jerzego Kwiecińskiego realizacja rządowego
programu termomodernizacji milionów budynków w całym kraju, wymiany kotłów i modernizacji sieci ciepłowniczej, szacowna na
ponad 200 mld zł, stanowi nie tylko problem
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dla finansów państwowych, ale także ogromną szansę dla polskiej gospodarki. Za bardzo
ważną zmianę minister uznał termomodernizację domów jednorodzinnych, do tej pory
dotyczącą głównie większych podmiotów.
O negatywnym wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie mówił minister
zdrowia Łukasz Szumowski. Wskazał na korelację między stopniem zanieczyszczenia
powietrza a śmiertelnością; znacznie więcej
jest chorób sercowo-naczyniowych i płucnych, spada dzietność.
Uczestnicy konferencji zapoznali się
z działaniami Ministerstwa Środowiska,
podejmowanymi w kontekście ogłoszonego
22 lutego 2018 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko
Polsce w sprawie jakości powietrza. Omówił je podsekretarz stanu w tym resorcie
Sławomir Mazurek, który zapowiedział
m.in. wprowadzenie zmian w tzw. ustawie
śmieciowej.
W Senacie 8 marca 2018 r. otwarto wystawę „Zawsze wierni Polsce”, poświęconą historii Związku Polaków w Niemczech,
przygotowaną przez Fundację Wolność i Demokracja. Ekspozycja wpisuje się w obchody ogłoszonego w 2018 r. przez Senat Roku
Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Otwierając ekspozycję, wicemarszałek Maria Koc
podkreśliła zasługi Polaków w Niemczech
i ich założonego prawie 100 lat temu związku dla naszej wspólnoty narodowej. Przypomniała także krótko ich historię, ogromną
aktywność, która zaowocowała prawie 900
polskimi organizacjami w przeddzień I wojny światowej i utworzeniem w 1922 r. Związku Polaków w Niemczech. Jak zaznaczyła, to
właśnie zrzeszeni w nim Polacy w 1938 r.,
w najstraszniejszych czasach hitlerowskich
rządów, zwołali kongres, by zamanifestować
swoje przywiązanie do polskości. W opinii
wicemarszałek Senatu „Pięć Prawd Polaków”, proklamowanych w Berlinie 6 marca
1938 r., powinno obowiązywać każdego Polaka żyjącego zarówno w kraju, jak i za granicą,
być obecne w polskich sercach i przestrzeni publicznej. A brzmiały one: „Jesteśmy
Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą
naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co
dzień Polak Narodowi służy! Polska Matką
naszą, nie wolno mówić o Matce źle!”. Wicemarszałek Maria Koc zwróciła uwagę,
że Polacy w Niemczech utracili w 1939 r.
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statut mniejszości i do dziś go nie odzyskali.
Obecnym na uroczystości przedstawicielom
Związku Polaków w Niemczech i środowisk
polskich w tym kraju podziękowała za krzewienie polskości, uczenie młodego pokolenia
przywiązania do narodowej kultury i języka
ojczystego.
Prezes Związku Polaków w Niemczech
Josef Malinowski zapewnił, że Polacy żyjący w Niemczech dbają o imię Polski w tym
kraju, co nie jest łatwe, szczególnie obecnie.
Zaznaczył, że związek podejmuje szereg
inicjatyw na rzecz współpracy środowisk
w Niemczech, zwłaszcza nauczania języka
polskiego jako języka ojczystego. Przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego
w Niemczech ks. dr Adam Prorok podkreślił,
że dbałość o polskość w Niemczech zawsze
była i jest związana ściśle z działalnością
Kościoła katolickiego.
Wystawa „Zawsze wierni Polsce” jest poświęcona burzliwym i niezwykle interesującym dziejom Związku Polaków w Niemczech.
Okazją do jej przygotowania była przypadająca w 2017 r. 95. rocznica powstania związku.
Ekspozycja ukazuje najważniejsze zagadnienia i fakty związane z życiem Polaków
w Niemczech i funkcjonowaniem Związku
Polaków w Niemczech. Przypomina m.in. sylwetki prezesów Stanisława Sierakowskiego
i ks. Bolesława Domańskiego, oświatę i prasę
polską w Niemczech, dojście Hitlera do władzy, historię nadania związkowi znaku Rodła,
„Pięć Prawd Polaka”, tragiczny los niemieckich
Polaków w czasie II wojny światowej.
W Senacie 26 marca 2018 r. dyskutowano o kształtowaniu się i rozwoju administracji
w Polsce od początku istnienia państwowości po czasy współczesne. Konferencję
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„Administracja państwowa i samorząd
w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym”
zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we
współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziałem
Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Otwierając
senackie spotkanie, wicemarszałek Maria
Koc przypomniała rolę Senatu w przywróceniu samorządu terytorialnego po 1989 r.
„Reforma samorządowa położyła kres komunistycznemu systemowi zarządzania. Jest
jedną z najlepiej przeprowadzonych reform
i jednym z największych naszych sukcesów”
– mówiła. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie prof. Marian Kallas
zwrócił uwagę, że od 2015 r. w administracji publicznej mamy do czynienia z nową
praktyką; chodzi o przekazywanie administracji centralnej lub wojewódzkiej kompetencji samorządu terytorialnego, co może
prowadzić do umacniania się centralizmu
obok etatyzmu. W tym kontekście zaproponował weryfikację ustaw samorządowych
pod względem ich zgodności z konstytucyjną
zasadą decentralizacji i pomocniczości. Podczas konferencji przedstawiono m.in. charakterystykę urzędów wojewody, starosty
i urzędów ziemskich w Królestwie Polskim
XIV–XV w., która mimo zmian przetrwała do
końca I Rzeczypospolitej. Mowa była o kryzysie funkcjonowania organów centralnych,

a szczególnie Sejmu, pod koniec XVII
i w I połowie XVIII w. oraz o wzroście roli
sejmików, a także o zmianach w administracji państwowej i samorządowej w czasach saskich i założeniach reform sejmu
konwokacyjnego z 1764 r. Dr Elżbieta Mreńca z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Warszawie przedstawiła analizę historyczno-prawną działalności prawotwórczej
naczelnika państwa w latach 1918–22 i roli
jego kancelarii cywilnej. Z kolei przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej senator Piotr
Zientarski zaprezentował działalność Rady
Prawniczej, która funkcjonowała jako organ
opiniodawczy rządu w latach 1926–28. Jak
mówił, podejmowane próby utworzenia
eksperckiego organu do spraw legislacji do
dzisiaj nie znalazły zadowalającego rozwiązania. Koncepcję naturalistyczną i tzw. państwową teorię samorządu terytorialnego,
opracowane w okresie międzywojennym,
omówił prof. Adam Bosiacki z Uniwersytetu Warszawskiego. O kształtowaniu się
modelu administracji terenowej w latach
1944–50, utworzeniu rad narodowych, likwidacji samorządu terytorialnego w 1950
r. i próbach jego odrodzenia mówił dr hab.
Kazimierz Miroszewski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a o reformie samorządu terytorialnego w 1990 r. oraz centrum
administracyjnego i gospodarczego rządu
w 1996 r. – prof. Hubert Izdebski z SWPS
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

szczegółowe informacje na temat wszystkich w ydarzeń dostępne są
na stronie internetowej Senatu: www.senat.gov.pl.
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