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Wiosna w Senacie obfitowała w ważne wy-
darzenia. Koniec kwietnia, początek maja to 
miesiące związane z Polonią. Przed Dniem 
Polonii odbyło się posiedzenie Polonijnej 
Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Sena-
tu. Wcześniej niż w poprzednich latach roz-
dysponowane zostały pieniądze na opiekę 
nad Polonią, będące w dyspozycji Kancela-

rii Senatu, co było jednym z priorytetów. Marszałek Senatu Stanisław Kar-
czewski Dzień Polonii świętował z naszymi rodakami w Belgii. Państwo polskie 
Senatowi powierzyło opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Ta płaszczyzna 
działalności zwiększa rolę Senatu. Zatem Senat i przedstawiciele największych 
organizacji polonijnych, którzy wchodzą w skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej, 
mają wpływ na politykę wobec Polonii. To w dużej mierze od polityki naszego 
państwa wobec Polonii zależy, czy będziemy potrafili skorzystać z wartości, 
jaką są nasi rodacy żyjący z dala od ojczyzny. Polonia i Polacy za granicą mogą 
służyć Polsce, mogą dla niej zjednywać innych, mogą otwierać dla niej możli-
wości, jednym słowem, mogą służyć wzrostowi tego, co politolodzy nazywają 

„miękką potęgą”. Dlatego w najnowszym numerze Kroniki Senatu wiele uwagi 
poświęcamy opiece Senatu nad Polonią. Innym ważnym dla naszego państwa 
wydarzeniem, które odbyło się w polskim parlamencie, była wiosenna sesja 
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Polska konsekwentnie działa na rzecz 
światowego bezpieczeństwa. Jest członkiem NATO i ZP NATO. To, że Szczyt 
NATO, a teraz Zgromadzenie Parlamentarne odbywa się w Polsce, świadczy 
o zaangażowaniu naszego państwa, naszych parlamentarzystów w kreowanie 
polityki bezpieczeństwa. Od przeglądu tych wydarzeń rozpoczynamy ten numer 
kwartalnika. Proponujemy Państwu zmienioną, choć jeszcze nie ostateczną, 
formułę Kroniki Senatu. Chcemy, by była bardziej dynamiczna, by w atrakcyj-
nej i przystępnej formie pokazywała prace senatorów i wydarzenia w Senacie, 
a także te poza Senatem, realizowane w ramach dyplomacji parlamentarnej. 
Mam nadzieję, że nasza propozycja spotka się z państwa przychylnym przyję-
ciem. Liczymy też na uwagi. Życzę przyjemnej lektury.

szef Kancelarii Senatu
minister Jakub Kowalski
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Senat nie może odpowiedzieć na wszystkie 
potrzeby naszych rodaków poza granica�
mi, z drugiej jednak, cieszy, bo świadczy 
o aktywności Polonii” – zaznaczył. Jak za�
pewnił, Senat jest otwarty na współpracę 
ze wszystkimi środowiskami polonijnymi. 

„Chodzi o to, by ta współpraca służyła na�
szym rodakom i utrzymywaniu ich więzi 
z ojczyzną” – podkreślił marszałek Stani�
sław Karczewski.

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Grani�
cą senator Artur Warzocha stwierdził, że jego 
komisja czerpie mądrość z kontaktów z Po� kontaktów z Po�kontaktów z Po� Po�Po�
lonią i to od niej dowiaduje o problemach 
naszych rodaków za granicą. Zapewnił, że 
komisja, weryfikując wnioski o przyznanie 
pieniędzy na opiekę nad Polonią, nie kieruje 
się sympatiami politycznymi, ale bierze pod 
uwagę, w jakim stopniu będą to pieniądze 
dobrze wydane, przydatne Polonii i Polsce. 

Szef Kancelarii Senatu minister Jakub 
Kowalski, przedstawiając informację na 
temat ofert złożonych na realizację zadań 

Najważniejsze wydarzenia

Posiedzenie Polonijnej  
Rady Konsultacyjnej  
przy Marszałku Senatu

„Senat bardzo chce wspierać Polonię i Po�
laków poza granicami i  budować mosty 
współpracy między Polonią a macierzą” – 
zapewnił marszałek Stanisław Karczewski 
członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej, 
którzy 30 kwietnia 2018 r. zebrali się na 
3. posiedzeniu w IX kadencji Senatu. Jak 
podkreślił, zgodnie z oczekiwaniami Polo�
nii i Polaków za granicą środki na opiekę 
nad Polonią są wydawane przede wszyst�
kim na edukację i  naukę języka polskie�
go. Przypomniał, że po raz pierwszy od 
wielu lat w 2018 r. do 100 mln zł wzrosła 
wysokość środków na przeznaczonych 
na ten cel. Marszałek Senatu obiecał, że 
będzie zabiegał o  dalsze zwiększanie tej 
kwoty, wnioski złożone na dotacje polonij�
ne w ostatnim roku opiewały bowiem na 
371 mln zł. „Z jednej strony, to martwi, że 



4 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Podczas posiedzenia członkowie Po�
lonijnej Rady Konsultacyjnej mówili też 
o  problemach, z  jakimi Polonia i  Polacy 
stykają się w swoich krajach zamieszka�
nia. Andżelika Borys z Białorusi mówiła 
m.in. o  walce w  obronie polskich szkół 
w tym kraju. Zwróciła się o poparcie listu 
przesłanego do władz białoruskich prze�
ciwko dyskryminowaniu obywateli Biało�
rusi polskiego pochodzenia. Rozmawiano 
także o  potrzebie obrony dobrego imie�
nia Polski na świecie. Anna Wawrzyszko 
z Niemiec postulowała, aby każda organi�
zacja polonijna przynajmniej raz w roku 
podjęła walkę z  „wadliwymi kodami pa�  „wadliwymi kodami pa�„wadliwymi kodami pa�
mięci”, fałszującymi historię, funkcjonu�
jącymi w  różnych krajach. Na potrzebę 
skoordynowania działań w tym zakresie 
i przygotowanie spójnego przekazu, który 
Polacy mieszkający za granicą mogliby wy�
korzystywać w kontaktach z lokalną spo�
łecznością, wskazał także Tomasz Machura 
z Wielkiej Brytanii.

Na posiedzeniu Polonijnej Rady Konsul�
tacyjnej omówiono również przygotowania 
do  V  Zjazdu Polonii i  Polaków z  Zagrani�
cy, który odbędzie się we wrześniu 2018 r., 
a także oferty na realizację zadań dotyczą�
cych 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Na nowego członka Rady powoła�
no wiceprzewodniczącą Związku Pola�
ków w Niemczech spod znaku Rodła Annę 

publicznych w  zakresie opieki nad Polo�
nią i Polakami za granicą, wskazał m.in. na 
wprowadzone usprawnienia w  ich przyj�
mowaniu i zastosowaniu elektronicznego 
generatora wniosków. Jak podkreślił, przy�
spieszyło to i uprościło całą procedurę, a kil�
kustopniowa ocena ofert stworzyła szansę, 
że żaden ważny projekt nie zostanie pomi�
nięty. Minister zapewnił, że w 2019 r. prze�
widziano wprowadzenie kolejnych zmian 
w  funkcjonowaniu generatora, co ułatwi 
rozliczanie dofinansowanych ofert. Pod�
kreślił też, że do minimum – 3,5% dotacji 

– ograniczono wydatki na koszty pośrednie 
projektów polonijnych, czyli na biura i ad�
ministrację. Zdaniem Adama Gajewskiego 
z Australii elektroniczne przyjmowanie ofert 
przyspieszyło procedurę dla organizacji, 
które składają wnioski w Polsce. Postulował 
wzbogacenie tego narzędzia o moduł służący 
zgłaszaniu pomysłów przez organizacje po�
lonijne na świecie i ułatwieniu im kontaktu 
z tymi na terenie kraju, które w ich imie�
niu mogłyby przedstawić oferty w kolejnym 
roku. Wzrost funduszy na opiekę nad Polo�
nią z 75 mln zł w 2017 r. do ponad 100 mln zł 
w roku obchodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości pozytywnie oce�
nił Tadeusz Pilat ze Szwecji. Minister Ja�
kub Kowalski zwrócił się do członków Rady 
z prośbą o informowanie Kancelarii Senatu 
o planowanych wydarzeniach rocznicowych 
organizowanych za granicą.
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Polonia i Polacy za granicą mają ogromny 
wkład w odzyskanie przez Polskę niepodle�
głości, a w uznaniu tych zasług ustanowio�
ny został Dzień Polonii. „Z tej okazji życzę 
Państwu wszystkiego najlepszego. Niech 
radosnym obchodom tego święta towarzy�
szy pamięć o ojczyźnie i tych, którzy odda�
li życie za to, by była wolna i niepodległa” 

– dodał.
Zgodnie z wieloletnią tradycją marsza�

łek Stanisław Karczewski razem z senatora�
mi z Komisji Spraw Emigracji i Polaków za 
Granicą świętował Dzień Polonii wspólnie 
z naszymi rodakami za granicą. Senatoro�
wie 6 maja 2018 r. wzięli udział w obchodach 
Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Belgii. 

„Chcemy, by więź Polaków mieszkających 
w Polsce i za granicą była coraz wyraźniejsza 
i bardziej trwała” – podkreślił marszałek Se�
natu, zwracając się do uczniów, ich rodziców 
i nauczycieli szkół polskich podczas spotka�
nia w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej 

„Millenium” w Comblain�la�Tour.

Wawrzyszko, która zastąpiła prof. Piotra 
Małoszewskiego, zmarłego 21 marca 2017 r.

Dotacje na opiekę nad Polonią 
i Polakami za granicą w 2018 r. 

Środki na opiekę nad Polonią i Polakami za 
granicą, znajdujące się w budżecie Kance�
larii Senatu, w 2018 r. zostały rozdzielone 
wcześniej niż w poprzednich latach. W maju 
podpisano ostatnie umowy z organizacjami, 
których oferty wybrano do realizacji. Tego�
roczny budżet na opiekę nad Polonią i Pola�
kami za granicą wynosi 100,5 mln zł. Zgodnie 
z oczekiwaniami środowisk polonijnych i pol�
skich za granicą najwięcej pieniędzy przezna�
czono na edukację – 33 mln zł. Na kulturę 
i  promocję Polski oraz ochronę polskiego 
dziedzictwa kulturowego i  historycznego 
przyznano 17 mln zł, na wzmacnianie pozy�
cji środowisk polskich i polonijnych w krajach 
zamieszkania – 17 mln zł, na media polonij�
ne – 11,5 mln zł, na infrastrukturę polonijną 

– 17,5 mln zł, a na pomoc charytatywną i so�
cjalną przeznaczono 4,5 mln zł.

Senat IX kadencji usprawnił procedury 
naboru i rozpatrywania ofert. Dzięki zastoso�
waniu elektronicznego generatora ofert na re�
alizację zadań publicznych w zakresie opieki 
nad Polonią w 2018 r. zostały one rozpatrzo�
ne do 11 maja. Spośród 721 złożonych ofert 
269 zostało zakwalifikowanych do realizacji. 

Święto Polonii i Polaków  
za Granicą

Jak co roku z okazji święta Polonii 2 maja 
2018 r. marszałek Stanisław Karczewski 
wygłosił orędzie telewizyjne. Podkreślił, że 

W wydarzeniach polonijnych, związa�
nych z obchodami Dnia Polonii i Polaków 
za Granicą, 4–6 maja 2018 r. uczestniczyli 
także wicemarszałkowie Senatu. Wicemar�
szałek Maria Koc wzięła udział w Dniach 
Kultury Polskiej w Nowym Rozdole na Ukra�
inie, wicemarszałek Adam Bielan świętował 
wspólnie z Polakami z Litwy w Wilnie, wice�
marszałek Bogdan Borusewicz uczestniczył 
w Grodnie w uroczystościach zorganizowa�
nych przez Związek Polaków na Białorusi, 
a wicemarszałek Michał Seweryński uczcił 
polonijne święto w Paryżu.
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Rozmowa z wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem 

– Dlaczego wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO odbywa się w Warszawie?
– To właśnie ja jestem autorem pomysłu, aby obecna sesja odbyła się w polskim parla-
mencie. Dzięki zaangażowaniu szefa naszej delegacji do ZP NATO posła Marka Opioły, 
marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego 
udało się ten pomysł wcielić w życie i przekonać władze zgromadzenia, aby to spotkanie 
miało miejsce w Polsce, w ważnym dla nas roku, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania 
niepodległości. Sojusz Północnoatlantycki jest dla nas niezwykle ważną instytucją, jed-
nym z filarów naszego bezpieczeństwa, więc każda aktywność związana z jego funkcjo-
nowaniem jest dla nas nie do przecenienia. 
– Jakie są główne cele tej sesji?
– Niewątpliwie sporo czasu poświęcimy temu, co się dzieje za naszą wschodnią grani-
cą – agresji Rosji na Ukrainę. Ale będziemy rozmawiać też o kwestiach strategicznych 
związanych z nowym typem wojny, tzw. wojną hybrydową, cyberbezpieczeństwem, bez-
pieczeństwem energetycznym, wzmacnianiem polityki odstraszania NATO na Wschodzie. 
Warszawskie spotkanie to dla nas ważne przedsięwzięcie polityczne i okazja do promo-
wania polskiego stanowiska w najbardziej znaczących dla bezpieczeństwa światowego 
kwestiach.

aktualnych wyzwań i zagrożeń dla bezpie�
czeństwa światowego.

„Parlamenty są bardzo ważne, ponieważ 
wytyczają kierunki i ramy wszystkim rzą�
dom w zakresie polityki obronnej i zagra�
nicznej, ale przede wszystkim to parlamenty 
określają budżety, dlatego też ja i NATO cał�
kowicie zależymy od państwa decyzji” – 
podkreślił sekretarz generalny NATO Jens 
Stoltenberg, gość specjalny sesji. 

Wiosenna sesja  
Zgromadzenia  
Parlamentarnego NATO  
w Sejmie i Senacie

W Sejmie i Senacie 25–28 maja 2018 r. par�
lamentarzyści z 29 państw członkowskich 
NATO oraz delegaci z krajów stowarzyszo�
nych i obserwatorzy dyskutowali na temat 
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uczestniczy w jego czołowych operacjach, 
a także przeznacza 2% PKB na obronność. 
Zadeklarował, że wszystkie państwa 
członkowskie NATO traktują wschodnią 
granicę Polski jak granicę NATO i będą jej 
chronić.

Prezydent Andrzej Duda wyraził prze�
konanie, że obecnie, może bardziej niż 
kiedykolwiek, powinniśmy dążyć do po�
prawy politycznego klimatu relacji trans�
atlantyckich, a to także rola parlamentów 

Z posiedzenia plenarnego  
ZP NATO

Przewodniczący ZP NATO Paolo Alli pod�
kreślił, że Polska, która przystąpiła do 
NATO w  pierwszej fali po zakończeniu 
zimnej wojny, stanowi doskonały przy�
kład mądrości polityki otwartych drzwi 
Sojuszu. Zaznaczył, że nasz kraj od cza�
su przystąpienia do NATO nieustannie 

– Jest pan członkiem naszej stałej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego, zastęp-
cą jej przewodniczącego, członkiem Komisji Politycznej i wiceprzewodniczącym Podkomisji 
ds. Współpracy Partnerskiej. Uczestniczy pan w pracach nie tylko sesji plenarnych, ale także 
w posiedzeniach tych komisji i seminariach. Jak pan ocenia korzyści, jakie daje Polsce członko-
stwo w tej organizacji? Na co możemy mieć realny wpływ, jak reprezentować polskie interesy?
– Myślę, że wszyscy nasi parlamentarzyści, w tym senatorowie, członkowie stałej de-
legacji, mają świadomość wagi naszego członkostwa w Sojuszu i Zgromadzeniu Parla-
mentarnym. Dyskusje z naszymi kolegami z różnych krajów, opracowywanie wspólnych 
stanowisk i przygotowywanie raportów, analiza nowych zjawisk, wizyty studyjne – to 
wszystko składa się na sposób działania Zgromadzenia. W jego ramach łączymy prace 
typowo parlamentarne, np. nad raportami, z działalnością dyplomatyczną, kiedy repre-
zentujemy nasz kraj w relacjach z innymi i staramy się je przekonać do naszych racji. 
Zgromadzenie to forum dialogu międzyparlamentarnego w sprawach bezpieczeństwa. 
Aktywnie w nim uczestniczymy i dbamy o polskie interesy
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sygnały polityczne – dotyczące mobilności 
wojsk i  uznające, że terytorium agresora 
nie powinno być ani prawnie, ani politycz�
nie chronione lepiej niż terytorium państwa 
będącego ofiarą agresji. 

W opinii premiera Mateusza Morawie�
ckiego ZP NATO jest emanacją wolności par�
lamentaryzmu i demokratycznej kontroli nad 
bezpieczeństwem państwa. Premier uznał 
NATO za najsilniejszy sojusz w historii, któ�
rego znaki rozpoznawcze i największe atuty 
to jedność i solidarność. Ocenił historyczną 
decyzję o rozmieszczeniu sił NATO w Polsce 
jako trafną i wyraził wdzięczność dla sojusz�
ników. Wskazał na zagrożenie dla bezpieczeń�
stwa energetycznego i solidarności Europy, 
jakie stwarza gazociąg Nord Stream 2. 

Na zakończenie debaty parlamentarnej 
przyjęta została deklaracja o zapewnieniu 
jedności i wiarygodności NATO na lipcowym 
szczycie Sojuszu w Brukseli.

narodowych, zwłaszcza że jednym z najważ�
niejszych elementów spójności Sojuszu jest 
wzrost nakładów na obronność w państwach 
europejskich. 

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński 
oświadczył, że niezbędna jest trwała obec�
ność sił NATO na jego wschodniej flance, dla�
tego z radością i nadzieją Polska wita decyzję 
Senatu USA o poparciu stałego stacjonowa�
nia brygady wojsk amerykańskich w  na�
szym kraju. Podkreślił, że politycy zebrali 
się w Warszawie po to, aby ocenić sytuację 
polityczną i w dziedzinie bezpieczeństwa 
oraz określić zadania na przyszłość, co bę�
dzie wkładem do lipcowego szczytu NATO. 

Marszałek Senatu Stanisław Karczew�
ski podkreślił, że kluczową rolę w budowa�
niu obronności kraju odgrywają parlamenty, 
dlatego że to decyzje parlamentarne kształ�
tują budżety narodowe. Zdaniem marszał�
ka ZP NATO powinno dziś wysłać 2 silne 

na którego konto przez pomyłkę trafiły pie�
niądze, nie zechce ich dobrowolnie oddać. 
W  razie odmowy dobrowolnego zwrotu 
błędnie przelanych środków bank będzie 
mógł udostępnić klientowi dane osobowe 
odbiorcy przelewu, co umożliwi skierowa�
nie sprawy na drogę sądową. 

Rozpatrzone ustawy

59. posiedzenie Senatu 
(11, 13 i 16 kwietnia 2018 r.)

Łatwiejsze odzyskiwanie błędnie 
przelanych pieniędzy 
Możliwość odzyskania pieniędzy błęd�
nie przelanych na konto odbiorcy zakła�
da ustawa o zmianie ustawy o usługach 
płatniczych oraz niektórych innych ustaw. 
Nowela, przyjęta przez Senat bez popra�
wek, umożliwi skuteczne odzyskiwanie 
kwot transakcji płatniczych wykonanych 
z  użyciem błędnych numerów rachun�
ków, których to kwot zlecającym przelew 
nie udało się odzyskać w wyniku działań 
podejmowanych przez ich bank lub SKOK. 
W myśl nowelizacji właściciel konta, na któ�
re trafiła błędna wpłata, otrzyma od banku 
natychmiast informację, że to nie są jego 
pieniądze. Ustawa wprowadza też możli�
wość egzekucji tych środków, jeśli adresat, 

Z posiedzeń Senatu

Senator Arkadiusz Grabowski, sprawozdawca Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie noweliza-
cji ustawy o usługach płatniczych.
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i przechowywanie produktów leczniczych po�
winna odpowiadać wysokości stawek rynko�
wych. Senat przesądził też m.in., że produkty 
lecznicze można sprzedać w trybie przepisów 
egzekucyjnych dotyczących ruchomości pod�
legających szybkiemu zepsuciu.

Pozwy w obronie dobrego imienia Polski 
zwolnione z opłat sądowych

Zwolnienie z opłat od pozwów o ochronę do�
brego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub 
narodu polskiego, o czym mówi obowiązu�
jąca od 1 marca 2018 r. nowelizacja ustawy 
o IPN, przewiduje ustawa o zmianie ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 

Monitoring kolejowych przewozów  
tzw. towarów wrażliwych

Ustawa o zmianie ustawy o systemie mo�
nitorowania drogowego przewozu towa�
rów oraz niektórych innych ustaw stwarza 
system monitorowania także kolejowych 
przewozów tzw. towarów wrażliwych (m.in. 
paliwa silnikowe i  ich pochodne, alkohol 
etylowy częściowo i  całkowicie skażony; 
susz tytoniowy), a także produktów leczni�
czych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 
medycznych, których może zabraknąć na 
polskim rynku w związku z ich nielegalnym 
wywozem za granicę. Ze względu na specy�
fikę przewozów kolejowych kontrola będzie 
prowadzona np. na bocznicach kolejowych, 
w miejscu dostarczenia towarów lub w ko� miejscu dostarczenia towarów lub w ko�miejscu dostarczenia towarów lub w ko� ko�ko�
lejowych oddziałach celnych (tzw. oddziały 
graniczne). Jeśli chodzi o  monitorowanie 
przewozu produktów leczniczych, to każdy 
przedsiębiorca będzie musiał zgłosić główne�
mu inspektorowi farmaceutycznemu zamiar 
wywozu tych towarów z Polski lub ich zby�
cia podmiotowi prowadzącemu działalność 
poza naszym krajem. Ma to ograniczyć wy�
wóz specjalistycznych i nowoczesnych leków, 
głównie ratujących życie, za granicę. Jeśli 
środek transportu wraz z towarem nie zo�
stanie podstawiony do wskazanego miejsca 
w określonym czasie, na przewoźnika zosta�
nie nałożona kara 20 tys. zł. Jeżeli transport 
zarejestrowany w ramach tranzytu przez 
Polskę zginie, kara wyniesie 100 tys. zł.

Senat wprowadził do noweli 17 popra�
wek. Zgodnie z jedną z nich maszynista nie 
odpowie za wykroczenie, jeśli rozpocznie 
przewóz towarów koleją bez numeru refe�
rencyjnego lub dokumentu potwierdzają�
cego przesunięcie wewnątrzmagazynowe. 
Według kolejnej poprawki, jeśli towar nie 
zostanie zgłoszony do rejestru, co ujawni się 
podczas postępowania podatkowego, kara 
pieniężna nie zostanie wymierzona tylko 
w razie braku uszczuplenia zarówno w po�
datku VAT, jak i akcyzowym. Inna poprawka 
przesądza, że nieważne z mocy prawa będzie 
nie tylko zbycie produktów leczniczych bez 
zgłoszenia do głównego inspektora farmaceu�
tycznego, ale także przed upływem terminu 
na wyrażenie sprzeciwu na ich zbycie przez 
głównego inspektora farmaceutycznego lub 
pomimo takiego sprzeciwu. Zgodnie z kolej�
ną poprawką wysokość opłaty za pilnowanie 

Senator Grzegorz Peczkis, sprawozdawca komisji: 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Infrastruktury w spra-
wie nowelizacji ustawy o systemie monitorowania 
drogowego przewozu towarów.

Senator Jerzy Czerwiński.
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częściowego naboru do służby kandydackiej 
w ramach powołanej uczelni. Scentralizowa�
ny nabór do Służby Więziennej będzie prze�
prowadzał dyrektor generalny lub dyrektor 
okręgowy Służby Więziennej.

Lepsza ochrona konsumentów  
przed drogimi SMS

Kompleksowa ochrona konsumentów 
na  rynku telekomunikacyjnym i  wypo�
sażenie prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w dodatkowe skuteczne na�
rzędzia to cele ustawy o zmianie ustawy 

– Prawo telekomunikacyjne oraz niektó�
rych innych ustaw. Zmiany dotyczą usług 

przyjęta przez Senat bez poprawek. Zwolnio�
ne z opłat byłyby pozwy o ochronę dobrego 
imienia RP lub narodu polskiego, gdy „spra�
wa dotyczy patriotycznych tradycji zmagań 
Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem 
i komunizmem, wniesionego przez komba�
tanta (...) lub jego zstępnego, a także osobę 
prawną lub jednostkę organizacyjną niebę�
dącą osobą prawną, której ustawa przyzna�
je zdolność prawną, których statutowym 
celem jest ochrona patriotycznych trady�
cji zmagań Narodu Polskiego z okupanta�
mi, nazizmem i komunizmem”. Zwolnione 
z opłat będą też pozwy o roszczenie mająt�
kowe z tytułu zbrodni ludobójstwa, zbrodni 
przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub 
zbrodni agresji.

Reforma naboru i kształcenia  
funkcjonariuszy Służby Więziennej

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więzien�
nej oraz niektórych innych ustaw, przyjęta 
przez Senat bez poprawek, to kolejny etap 
reformy więziennictwa. Przewiduje m.in. 
utworzenie uczelni wyższej Służby Więzien�
nej, kształcącej na studiach I i II stopnia jej 
przyszłą kadrę. Uczelnia ma być nadzorowa�
na przez ministra sprawiedliwości i działać 
na wzór sprawdzonych rozwiązań, czyli spe�
cjalistycznych uczelni Policji, Straży Pożar�
nej oraz Sił Zbrojnych. Na mocy nowelizacji 
zmienią się również zasady rekrutacji kan�
dydatów do SW, m.in. poprzez wprowadzenie 

Senator Rafał Ambrozik, sprawozdawca Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie no-
welizacji ustawy o Służbie Więziennej.

o podwyższonej opłacie, tzw. premium rate, 
czyli drogich, dodatkowo płatnych SMS. No�
wela zwiększa ochronę użytkowników tych 
usług m.in. poprzez nałożenie nowych obo�
wiązków, w szczególności informacyjnych, 
na ich dostawców, zapewnia też możliwość 
blokowania niechcianych usług o podwyż�
szonej opłacie. Jeśli abonent nie określi żad�
nego progu, progiem domyślnym będzie 35 
zł. O jego przekroczeniu trzeba będzie po�
informować abonenta. Nowela wprowadza 
także całkowity zakaz świadczenia usług 
premium rate niewpisanych do rejestru 
usług, prowadzonego przez prezesa UKE. 
Za nieprzestrzeganie go będą grozić kary. 
Ustawa usprawni też system ostrzegania 
o możliwych zagrożeniach, takich jak np. 
możliwe klęski żywiołowe, dzięki mecha�
nizmowi przekazywania komunikatu alar�
mowego za pomocą SMS.

Senator Piotr Florek, sprawozdawca Komisji Infrastruk-
tury w sprawie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego.
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z punktu widzenia polskiego prawa, to ist�
nieją powody, dla których może to być pod 
pewnymi warunkami pożądane”. Powin�
no przyczynić się do zakończenia sporu 
o TK i wzmocnienia jego pozycji ustrojowej, 
a także poprawy sytuacji Polski w sporze 
z Komisją Europejską. Senat przyjął ustawę 
bez poprawek, wcześniej odrzucił wniosek 
o jej odrzucenie. 

Odrębny budżet Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego

Przestrzeganie zasady autonomii budże�
towej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyż�ądu Najwyż�Najwyż�
szego przewiduje m.in ustawa o zmianie 

Izba wprowadziła 7 poprawek do usta�
wy. Zdecydowała, że przepisy dotyczące 
uzgodnień pomiędzy prezesem Urzędu Te�
lekomunikacji Elektronicznej a ministrem 
ds. energii co do rezerwacji częstotliwości, 
mających zmniejszyć czas reakcji w razie 
awarii sieci dystrybucyjnych i  lepszej ko�
ordynacji prac naprawczych, wejdą w  ży�
cie z  dniem ogłoszenia ustawy. Zgodnie 
z  kolejnymi poprawkami prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w  uzgodnie�
niu z ministrem ds. energii w terminie 60 
dni od dnia ogłoszenia ustawy zarezerwuje 
częstotliwości z zakresów 452,5–457,5 MHz 
i 462,5–467,5 MHz na obszarze całego kraju.

Publikacja 3 wyroków TK 
Publikację wyroków Trybunału Konsty�
tucyjnego z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listo�
pada 2016 r. (sygn. akt K 47/15, K 39/16 i K 
44/16) umożliwia ustawa o zmianie ustawy 
– Przepisy wprowadzające ustawę o organi�
zacji i trybie postępowania przed Trybuna�
łem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przy�
jęta przez Senat bez poprawek. Jej autorzy 
uznali, że „choć publikacja rozstrzygnięć 
TK z  9  marca, 11  sierpnia i  7 listopada 
2016  r., co do zasady, nie jest konieczna 

Senator Stanisław Gogacz, sprawozdawca komi-
sji: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji 
i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytu-
cyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego.

Senator Zbigniew Cichoń (z prawej), sprawozdawca 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

ustawy o Sądzie Najwyższym, którą Senat 
poparł w wersji uchwalonej przez Sejm, od�
rzuciwszy wcześniej wniosek o jej odrzu� jej odrzu�jej odrzu�
cenie. Według noweli prezes SN, kierujący 
Izbą Dyscyplinarną, będzie samodzielnie 

– bez udziału czy upoważnienia I prezesa 
SN – dysponował budżetem związanym 
z  jej funkcjonowaniem. Nowela zawiera 
także regulację, mającą zagwarantować, 
że obsadzenie stanowisk I prezesa SN lub 
prezesa SN nastąpi w  trybie nowej usta�
wy o  Sądzie Najwyższym. Zgodnie z  do�
tychczas obowiązującą ustawą o SN wybór 
ławników do tego sądu Senat ma przepro�
wadzić w ciągu 3 miesięcy. W noweli prze�
widziano w związku z tym m.in. możliwość 
orzekania w okresie przejściowym przez 
ławników z Sądu Okręgowego w Warszawie 
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stanowiska jej przewodniczącego (I prezes 
SN na dzień przypadający nie później niż 
w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia stanowi�
ska, a jeśli tego nie zrobi – najstarszy wie�
kiem członek KRS, będący sędzią lub sędzią 
w stanie spoczynku).

60. posiedzenie Senatu 
(9–11 i 15–16 maja 2018 r.)

Upaństwowienie systemu ratownictwa 
medycznego

Wzmocnienie wpływu państwa na  bez�
pieczeństwo zdrowotne obywateli, którzy 
znajdują się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowia lub życia, to cel ustawy o  zmia�
nie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym oraz niektórych innych ustaw. 
Umowy na wykonywanie zadań zespołów 
ratownictwa medycznego (karetki z obsadą) 
będą powierzane wyłącznie samodzielnym 
publicznym zakładom opieki zdrowotnej, 
jednostkom budżetowym i  spółkom kapi�
tałowym co najmniej z  większościowym 
udziałem Skarbu Państwa lub jednostkom 
samorządu terytorialnego. Umowy doty�
czące ratownictwa medycznego, zawarte 
przez prywatne firmy z  NFZ, przestaną 
obowiązywać 31 grudnia 2018 r. Upaństwo�
wienie systemu wprowadza się z uwagi na 
zapewnienie pomocy medycznej w obliczu 
zagrożeń, w tym także takich jak np. ataki 
terrorystyczne.

Do 1 stycznia 2028 r. każde województwo 
będzie dysponowało 1 dyspozytornią medycz� dyspozytornią medycz�dyspozytornią medycz�
ną, z wyjątkiem województwa śląskiego i ma� wyjątkiem województwa śląskiego i ma�wyjątkiem województwa śląskiego i ma�
zowieckiego – w nich, zgodnie z ustawą, będą 
po 2 dyspozytornie medyczne. Dyspozytornia 
medyczna, która zarządza większą liczbą ze�
społów ratownictwa medycznego, ma większą 
zdolność do koordynowania akcji medycz�
nych, szczególnie w razie zdarzeń z dużą licz�
bą poszkodowanych. W okresie przejściowym 
dyspozytornie medyczne pozostaną w struk�
turach organizacyjnych dysponentów zespo�
łów ratownictwa medycznego. Od 1 stycznia 
2021 r. dyspozytornia medyczna będzie ko�
mórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, 
a jej obszar działania pokryje się z granicami 
rejonu operacyjnego, na który zawierane są 
umowy z płatnikiem świadczeń. Zatrudnienie 

i Sądu Okręgowego Warszawa�Praga nie 
tylko w  sprawach dyscyplinarnych, ale 
także skarg nadzwyczajnych. Zdecydowa�
no też, że ławników do SN Senat ma wybie�
rać w głosowaniu jawnym.

Zmiany w procedurze odwoływania  
prezesów i wiceprezesów sądów

Dwustopniową procedurę konsultacji przy 
odwoływaniu prezesów i wiceprezesów są�
dów przewiduje ustawa o zmianie ustawy 

– Prawo o  ustroju sądów powszechnych, 
ustawy o  Krajowej Radzie Sądownictwa 
oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, którą 
Izba przyjęła bez poprawek (wcześniej od�
rzucono wniosek o jej odrzucenie). Zgodnie 
z nowelą minister sprawiedliwości najpierw 
zasięga opinii kolegium sądu, a  jeżeli ta 
jest negatywna, zwraca się do Krajowej 
Rady Sądownictwa. KRS będzie mogła 
odmówić zgody większością 2/3 głosów, co 
będzie wiążące dla ministra. Nowelizacja 
zrównuje standardowy wiek przejścia 
w  stan spoczynku do 65 lat dla sędziów 
kobiet i mężczyzn, ale pozostawia kobietom 
możliwość wyboru i  wcześniejszego 
przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 
60 lat, niezależnie od stażu pracy. Zgodnie 
z nowymi przepisami to KRS, a nie prezy�
dent, będzie mogła wyrazić zgodę na dal�
sze zajmowanie stanowiska sędziego po 
ukończeniu przez niego 65. roku życia. De�
cyzje KRS w tym zakresie mają być osta�
teczne. W noweli określono ponadto zasady 
zwoływania pierwszego posiedzenia Kra�
jowej Rady Sądownictwa po zwolnieniu 

Głosowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Są-
dzie Najwyższym.
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Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ra�
townictwa Medycznego. Wydłużył do końca 
I kwartału 2019 r. okres, w którym obowią� kwartału 2019 r. okres, w którym obowią�kwartału 2019 r. okres, w którym obowią� którym obowią�którym obowią�
zywać będą dotychczasowe umowy na  za�
dania zespołów ratownictwa medycznego. 
Przesunął także terminy wejścia w  życie 
przepisów dotyczących Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego. 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości 
w stanie wyższej konieczności  
bez zatrzymania prawa jazdy

Kierowca przekraczający dopuszczalną 
prędkość na obszarze zabudowanym o wię�
cej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą 
liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzy�
maniem prawa jazdy, jeżeli działał w związ� związ�związ�
ku z  bezpośrednim niebezpieczeństwem 
grożącym dobru chronionemu prawem na 
mocy ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz ustawy o kierują� ruchu drogowym oraz ustawy o kierują�ruchu drogowym oraz ustawy o kierują�
cych pojazdami. W razie zatrzymania przez 
policjanta prawa jazdy nowela, którą Izba 
przyjęła bez poprawek, zobowiązuje starostę 
do wydania decyzji w tej sprawie w ciągu 21 
dni. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 11 paździer�
nika 2016 r. (sygn. akt K 24/15), w którym 
uznano za niezgodny z konstytucją brak oko�
liczności usprawiedliwiających – ze względu 
na stan wyższej konieczności – kierowanie 
pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej 
prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze 
zabudowanym. 

dyspozytorów medycznych przez wojewodów 
na podstawie umowy o pracę ma zapewnić cią� pracę ma zapewnić cią�pracę ma zapewnić cią�
głość działania systemu Państwowego Ratow�
nictwa Medycznego.

Nowelizacja zwiększa też katalog osób, 
którym będzie przysługiwała ochrona prze�
widziana dla funkcjonariuszy publicznych, 
o udzielających pomocy medycznej w szpi� szpi�szpi�
talnym oddziale ratunkowym, dyspozytorów 
medycznych i wojewódzkich koordynatorów 
ratownictwa medycznego. Ma to zapobiegać 
znieważaniu, groźbom lub fizycznym ata�
kom na personel medyczny.

Zostanie ponadto utworzone Krajo�
we Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego, nadzorowane przez mini�
stra zdrowia. Będzie obsługiwało System 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego, prowadziło pion 
szkoleniowy, monitoring akcji medycznych 
w zdarzeniach, których skutki spowodowały 
nagłe zagrożenie dla zdrowia wielu osób, 
a  także opracowywało testy do wstępnej 
kwalifikacji kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie na stanowiskach dyspozyto�
rów medycznych i wojewódzkich koordyna�
torów ratownictwa medycznego.

Izba wprowadziła 14 poprawek do usta�ła 14 poprawek do usta� do usta�
wy. Przewidują one m.in, że ratownik me�
dyczny i pielęgniarka systemu będą mogli 
udzielić świadczeń zdrowotnych bez zgo�
dy pacjenta, jeżeli wymaga on niezwłocz�
nej pomocy, a ze względu na stan zdrowia 
lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma 
możliwości porozumienia się z jego przed�
stawicielem ustawowym lub opiekunem 
faktycznym. Senat rozszerzył też katalog pod�
miotów, które przetwarzają dane w Systemie 

Senator Piotr Zientarski, sprawozdawca Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Senator Waldemar Kraska, sprawozdawca Komisji 
Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym.
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w zakresie bezpieczeństwa (maksymalna 
liczba osób mogących się znajdować na jed�
nostce, maksymalna siła wiatru i wysokość 
fali, przy których można żeglować).

Nowela, przyjęta przez Izbę bez po�
prawek, umożliwi także stały dostęp do 
elektronicznej bazy danych, poprawiający 
skuteczność akcji ratowniczych, służący za�
pobieganiu kradzieży i powtórnej legalizacji 
skradzionych jednostek czy silników.

Wzrost wysokości renty socjalnej
Od 1 czerwca 2018 r. wysokość renty socjal�
nej wzrośnie z 84 do 100% kwoty najniż�
szej renty z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy, czyli z 865,03 zł do 1029,80 zł, na 
mocy ustawy o zmianie ustawy o rencie so�
cjalnej, popartej przez Senat bez poprawek. 
Renty będą wypłacane w dotychczasowej 
wysokości do końca sierpnia, a we wrześ�
niu nastąpi ich wyrównanie. Na podwyżkę 
z budżetu państwa przeznaczone zostanie 
315 mln zł w 2018 r., a 540 mln zł – w 2019 r.

Mecenat państwa nad działalnością  
kulturalną także za granicą

Tworzenie państwowych i samorządowych 
instytucji kultury przez ministrów i kierow�
ników urzędów centralnych oraz jednostki 
samorządu terytorialnego umożliwi usta�
wa o zmianie ustawy o organizowaniu i pro� zmianie ustawy o organizowaniu i pro�zmianie ustawy o organizowaniu i pro� organizowaniu i pro�organizowaniu i pro�
wadzeniu działalności kulturalnej. Zakłada 
rozszerzenie mecenatu państwa nad dzia�
łalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa 
narodowego poza granicami kraju. Zgodnie 
z nowelą, przyjętą przez Izbę bez poprawek, 
sprawowany przez państwo mecenat, pole�
gający na wspieraniu i promocji twórczo�
ści, edukacji i oświaty kulturalnej, działań 
i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad za�
bytkami, będzie obejmować inicjatywy nie 
tylko w Polsce, ale także za granicą.

Łatwiejsza rejestracja jachtów

Znaczne uproszczenie przepisów i procedur, 
a także ujednolicenie wymogów dla jedno�
stek morskich i śródlądowych wprowadza 
ustawa o rejestracji jachtów i innych jedno�
stek pływających o długości do 24 m. Na jej 
podstawie wnioski o rejestrację jednostki 
i informację w razie aktualizacji danych 
będzie można składać za pośrednictwem 
e�PUAP. Sama rejestracja jednostki pły�
wającej będzie odbywać się w starostwach, 
wniosek będzie można złożyć u dowolnie 
wybranego starosty. Dowód rejestracyj�
ny jednostki, w  formie plastikowej kar�
ty, będzie zawierał dane na temat jachtu, 
jego właściciela i podstawowe informacje 

Senator Ryszard Majer, sprawozdawca Komisji Ro-
dziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie 
nowelizacji ustawy o rencie socjalnej.

Senator Jerzy Fedorowicz, sprawozdawca Komisji 
Kultury i Środków Przekazu w sprawie noweli ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Senator Robert Gaweł, sprawozdawca Komisji In-
frastruktury w sprawie ustawy o rejestracji jachtów 
i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
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programie emerytalnym, to 3 lata. Ustawa 
rozszerza ponadto obowiązki informacyjne 
pracodawców prowadzących pracownicze 
programy emerytalne wobec uczestników 
programu, byłych pracowników i  osób 
uprawnionych w razie śmierci uczestnika 
programu, a także zobowiązuje zarządzają�
cych pracowniczymi programami emery�
talnymi do niezwłocznego przekazywania 
pracodawcom prowadzącym te programy 
informacji dotyczących wartości środków 
zgromadzonych na rachunku pracownika.

Utworzenie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego

Zasady i warunki przygotowywania, finan�
sowania i budowy lotniska w Stanisławo�
wie koło Grodziska Mazowieckiego, ok. 40 
km od Warszawy, określa ustawa o Cen� Cen�Cen�
tralnym Porcie Komunikacyjnym, którą 
Izba poparła bez poprawek. Ma to być je�
den z największych przesiadkowych portów 
lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie 
budowy będzie obsługiwać do 45 mln pa�
sażerów rocznie, a docelowo – nawet ok. 
100 mln. Przewiduje się, że do końca 2019 r. 
potrwają prace przygotowawcze, a port zo�
stanie wybudowany w 2027 r.

Lepsza ochrona danych osobowych
Dzięki ustawie o  ochronie danych oso�
bowych, przyjętej przez Senat bez 
poprawek, polskie prawo zostanie dostoso�
wane do unijnego rozporządzenia w spra�
wie ochrony osób fizycznych w związku 

Nowe uprawnienia dla osób ze znaczną 
niepełnosprawnością

Od 1 lipca 2018 r. na mocy ustawy o szcze�
gólnych rozwiązaniach wspierających oso�
by o znacznym stopniu niepełnosprawności 
wprowadzonych zostanie szereg uprawnień 
dla osób o znacznym stopniu niepełnospraw�
ności. Będą one mogły korzystać poza kolej�
nością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług 
farmaceutycznych w aptekach. Nie będą też 
potrzebowały skierowania na świadczenia 
specjalistyczne. Ustawa, przyjęta przez Senat 
bez poprawek, przewiduje ponadto zniesienie 
limitów finansowania przez NFZ świadczeń 
z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz okre�
sów użytkowania wyrobów medycznych, 
np. wózków inwalidzkich.

Łatwiejsze korzystanie z prawa  
do swobodnego przemieszczania się  
pracowników między państwami UE

Ułatwienie korzystania z prawa do swobod�
nego przemieszczania się pracowników 
między państwami UE poprzez ograni�poprzez ograni�
czenie przeszkód dotyczących możliwości 
korzystania z  dodatkowych programów 
emerytalnych, związanych ze stosunkiem 
pracy, przewiduje ustawa o zmianie usta�
wy o pracowniczych programach emery�
talnych. Dostosowuje ona polskie przepisy 
do unijnej dyrektywy. Dzięki noweli łatwiej 
będzie nabyć i zachować uprawnienia do 
dodatkowych emerytur. Zgodnie z nowelą, 
przyjętą przez Senat bez poprawek, mak�
symalny okres zatrudnienia, który upraw�
nia do uczestnictwa w  pracowniczym 

Senator Mieczysław Augustyn, sprawozdawca Komi-
sji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w spra-
wie nowelizacji ustawy o pracowniczych programach 
emerytalnych.

Senator Andrzej Kamiński, sprawozdawca Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających 
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
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wymaganiom dużych inwestorów, np. pod 
względem infrastruktury czy dostępności za�
sobów ludzkich. Przewidziano także preferen�
cje dla małych i średnich firm oraz inwestycji, 
które wpływają na konkurencyjność i inno�e wpływają na konkurencyjność i inno�
wacyjność regionalnych gospodarek. Chodzi 
m.in. o transfer wiedzy, prowadzenie dzia�
łalności badawczo�rozwojowej, rozwój kla�
strów, a  także zapewnienie pracownikom 
korzystnych warunków. Uwzględniane będą 
też współpraca ze szkolnictwem zawodowym 
i tworzenie specjalistycznych klas. Ustawa nie 
wprowadza żadnych zmian praw nabytych 
dla inwestycji, które działają już w specjal�
nych strefach ekonomicznych.

z przetwarzaniem danych osobowych oraz 
w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. 
RODO), obowiązujące w  UE od 25 maja 
2018 r. Rozporządzenie przewiduje m.in., 
że przetwarzanie danych będzie możliwe 
za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą. Za na�
ruszenie prawa do ochrony danych przewi�
dziane są kary w wysokości do 20 mln euro 
lub 4% całego obrotu firmy.

Zgodnie z nowymi przepisami funkcjo�
nującego dotychczas generalnego inspektora 
ochrony danych osobowych zastąpi prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, powo�
ływany na 4�letnią kadencję przez Sejm za 
zgodą Senatu. Będzie on mógł m.in. nakładać 
kary finansowe na administrację publiczną 
za naruszenia przepisów o ochronie danych 
osobowych (maksymalna to 100 tys. zł, dla 
instytucji kultury – 10 tys. zł). Ustawa znosi 
też 2�instancyjność postępowania w spra�
wach o  naruszenie przepisów o  ochronie 
danych osobowych.

Zwolnienia podatkowe dla nowych  
inwestycji w całym kraju

Zwolnienia podatkowe dla inwestorów przez 
10–15 lat w całym kraju, a nie tylko, jak do�
tychczas, w 14 specjalnych strefach ekono�
micznych, umożliwia ustawa o wspieraniu 
nowych inwestycji, przyjęta przez Izbę bez 
poprawek. Preferencje podatkowe będą uza�
leżnione m.in. od lokalizacji inwestycji, jej 
charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. 
Premiowane mają być inwestycje w rejonach 
o najwyższym bezrobociu, w małych i śred�
nich miastach. Powinno to zachęcić przedsię�
biorców do zakładania firm w rejonach słabiej 
rozwiniętych, które nie są w stanie sprostać 

Senator Andrzej Mioduszewski, sprawozdawca Komi-
sji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w spra-
wie ustawy o ochronie danych osobowych.

Wsparcie dla rodzin dzieci 
niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, opuszczające war�
sztaty terapii zajęciowej, będą mogły zgła�
szać potrzebę kontynuowania wsparcia 
tam udzielanego bez względu na utratę za�
trudnienia lub jego zmianę dzięki ustawie 
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodo�
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie�
pełnosprawnych oraz niektórych innych 
ustaw, realizującej program „Za życiem”. 
Osoby, które opuściły warsztaty w związku 
z  podjęciem zatrudnienia, w  razie jego 
utraty po zgłoszeniu chęci uczestniczenia 
w warsztatach będą miały pierwszeństwo 
w rozpoczęciu terapii. Zajęcia sfinansuje 
PFRON. Rozwiązania te dotyczą m.in. ro�
dziców dziecka mającego zaświadczenie 
o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu 
albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej 

Senator Andrzej Stanisławek, sprawozdawca komisji: 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Gospodarki Na-
rodowej i Innowacyjności w sprawie ustawy o wspie-
raniu nowych inwestycji.
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z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. 
Wysokość diety parlamentarnej na pokrycie 
kosztów związanych z wydatkami poniesio� wydatkami poniesio�wydatkami poniesio�
nymi w związku z wykonywaniem mandatu 
na terenie kraju pozostanie bez zmian (25% 
wynagrodzenia podsekretarza stanu).

życiu, które powstały w prenatalnym okre� prenatalnym okre�prenatalnym okre�
sie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, 
oraz rodziców dziecka legitymującego się 
orzeczeniem o  niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacz�
nym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z nowelą, przyjętą przez Senat 
bez poprawek, pracodawca rodziców osób 
niepełnosprawnych będzie mógł odmówić 
wnioskowi takich pracowników o telepracę 
lub elastyczne godziny pracy jedynie wtedy, 
gdy zgoda na taką zmianę jest niemożliwa ze 
względu na organizację pracy lub jej rodzaj. 
Wydłużono również z 14 do 30 dni prawo do 
zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci nie�
pełnosprawnych między 14. a 18. rokiem ży�
cia. Osoby, na których utrzymaniu pozostają 
najbliżsi członkowie rodziny z niepełnospraw�
nością, będą mogły skorzystać z ulg podatko� ulg podatko�ulg podatko�
wych, jeżeli w  roku podatkowym dochody 
niepełnosprawnych nie przekraczają 12�krot�
ności kwoty renty socjalnej w wysokości obo�
wiązującej w grudniu roku podatkowego.

61. posiedzenie Senatu 
(6–7 czerwca 2018 r.)

Niższe uposażenia poselskie i senatorskie

Obniżenie uposażenia posła i senatora o 20% 
zakłada ustawa o zmianie ustawy o wyko�
nywaniu mandatu posła i senatora, przyjęta 
przez Izbę bez poprawek. Będzie ono wyno�
siło 80% wysokości wynagrodzenia podse�
kretarza stanu, ustalonego na podstawie 
przepisów o wynagrodzeniu osób zajmują�
cych kierownicze stanowiska państwowe, 

Ulga podatkowa dla kolejnych zawodów 
twórczych

Rozszerzenie m.in. ulgi podatkowej dla 
twórców (możliwość odliczenia 50% kosz�
tów uzyskania przychodów) o kolejne za�
wody twórcze w  obszarach: inżynierii 
budowlanej, tłumaczeń, gier komputero�
wych oraz działalności naukowej i  pra�
cy dydaktycznej na uczelni wprowadza 
m.in. ustawa o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów 

Głosowanie nad ustawą o szczególnych rozwią-
zaniach wspierających osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Senator Krzysztof Słoń, sprawozdawca Komisji Regula-
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie noweli-
zacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i  senatora.

Senator Grzegorz Bierecki, sprawozdawca komi-
sji budżetu w sprawie nowelizacji ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
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Strefy czystego transportu w miastach

Możliwość tworzenia przez samorządy 
w  miastach stref czystego transportu, do 
których ograniczony wjazd będą mieć po�
jazdy z tradycyjnym napędem silnikowym 
przewiduje m.in. ustawa o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw, przyjęta przez 
Izbę bez poprawek. Opłata za wjazd do strefy 
czystego transportu, pobierana w godzinach 
9–17, nie będzie mogła być wyższa niż 2,50 
zł za godzinę. Nowela zakłada też utworze�
nie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 
(FNT) i wprowadzenie opłaty emisyjnej (80 zł 
od każdego 1 tys. l paliwa), z której finanso�
wane mają być projekty związane m.in. z roz�
wojem elektromobilności w Polsce. Środki 
z opłaty w 85% mają trafić do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a w 15% – do FNT.

Większa kontrola tachografów
Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie spraw�
ności kontroli i  egzekwowania przepisów 

osiąganych przez osoby fizyczne. Przewi�
duje też złagodzenie zasad dotyczących 
opodatkowania środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i  prawnych 
nabytych w drodze spadku lub darowizny. 
Nowela przewiduje ponadto zwolnienie od 
podatku dochodowego przychodów z tytu�
łu umorzenia zadłużenia związanego z za�
ciągniętym kredytem mieszkaniowym.

Senat wprowadził 5 poprawek do ustawy, 
m.in. doprecyzował, że przychód w danym 
miesiącu będzie wykazywany wyłącznie u po�
datnika, który w wypadku zbycia albo oddania 
do używania na podstawie umowy leasingu 
posiadał budynek w swojej ewidencji 1. dnia 
danego miesiąca. Wyłączył z opodatkowania 
minimalnym podatkiem dochodowym 
te budynki, które oddano do  używania 
w niewielkiej części. Przesunął na 1 stycznia 
2019 r. termin wejścia w życie regulacji doty�
czącej wykazywania przez podatników obcią�
żonych podatkiem minimalnym w zeznaniu 
rocznym również danych odnoszonych się 
do poszczególnych elementów tego podatku.

62. posiedzenie Senatu 
(27–29 czerwca 2018 r.)

Ułatwienia dla rozwoju farm wiatrowych

Więcej czasu na uruchomienie elektrowni 
wiatrowych, zmiany w opodatkowaniu wia�
traków, większe wykorzystanie biomasy 
rolniczej zapewni ustawa o zmianie usta�
wy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw, którą Senat przy�
jął bez poprawek. Nowela ma też zapewnić 
zgodność ustawy z przepisami dotyczącymi 
pomocy publicznej, do czego strona polska 
zobowiązała się wobec Komisji Europej�
skiej w procedurze notyfikacyjnej „Polski 
system wspierania rozwoju OZE oraz zwol�
nienia dla użytkowników energochłonnych”. 
Nowela ma się przyczynić do efektywnego 
wykorzystania OZE. Przewiduje m.in. wy�
dłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę 
i uruchomienie elektrowni wiatrowych, któ�
re mają ważne pozwolenia na budowę, a nie 
spełniają wymogów tzw. ustawy odległoś�
ciowej. Usuwa też wątpliwości interpretacyj�
ne co do sposobu opodatkowania wiatraków 
podatkiem od nieruchomości. 

Senatorowie Andrzej Stanisławek i Mieczysław Au-
gustyn, sprawozdawcy wniosków komisji: Gospodar-
ki Narodowej i Innowacyjności oraz Środowiska i ich 
mniejszości w sprawie nowelizacji ustawy o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych.

Debata na temat ustawy o tachografach.
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Lepszy nadzór nad produkcją leków

Zapewnienie lepszej ochrony zdrowia pub�
licznego poprzez wzmocnienie systemu 
nadzoru nad wytwarzaniem produktów 
leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wy�
wozu leków za granicę, a tym samym zwięk�
szenie ich dostępności dla pacjentów w Polsce, 
a także zapewnienie lepszego dostępu do no� także zapewnienie lepszego dostępu do no�także zapewnienie lepszego dostępu do no�
wych terapii lekowych przewiduje ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne 
oraz niektórych innych ustaw, przyjęta przez 
Senat bez poprawek. Zgodnie z nią główny 
inspektor farmaceutyczny (GIF) będzie 
mógł stwierdzić wygaśnięcie zezwolenia 

socjalnych w transporcie drogowym, popra�
wa bezpieczeństwa systemu tachografów po�
przez ograniczenie manipulowania danymi 
rejestrowanymi przez te urządzenia, a także 
wiarygodności warsztatów wykonujących in�
stalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy 
tachografów to cele ustawy o tachografach, 
do której Izba uchwaliła 2 poprawki – zapew�
niającą spójność terminologiczną i poprawia�
jącą błędne odesłanie. 

Przepisy cywilnoprawne zamiast karnych 
w obronie dobrego imienia RP

Rezygnację ze stosowania przepisów kar�
nych za przypisywanie polskiemu narodo�
wi i państwu odpowiedzialności m.in. za 
zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej przewiduje 
ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pa�
mięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrod�
ni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz 
ustawy o  odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groź�
bą kary, przyjęta przez Senat bez poprawek. 
Analiza stanowisk prezydenta RP i rzeczni�
ka praw obywatelskich oraz przebieg deba�
ty publicznej nad nowelizacją wskazały, że 

„bardziej efektywnym sposobem ochrony 
dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej 
i Narodu Polskiego (…) będzie wykorzysta�
nie narzędzi cywilnoprawnych”.

Premier Mateusz Morawiecki.

Senator Konstanty Radziwiłł (z lewej), sprawozdaw-
ca wniosku mniejszości Komisji Zdrowia w sprawie 
nowelizacji prawa farmaceutycznego.
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innej podstawie niż stosunek pracy”, czyli 
np. osoby wykonujące pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Ustawa wprowa�
dza też mechanizm weryfikacji liczebności 
członków związku zawodowego i zmiany 
o charakterze doprecyzowującym.

Izba uchwaliła 10 poprawek do noweli, 
m.in. doprecyzowała definicje pojęć: „osoba 
wykonująca pracę zarobkową”, „pracodawca” 
w ustawie o związkach zawodowych i skore� ustawie o związkach zawodowych i skore�ustawie o związkach zawodowych i skore� związkach zawodowych i skore�związkach zawodowych i skore�
lowała z tymi definicjami w kodeksie pracy. 
Wskazała, że do postępowań w  sprawach 
dotyczących naruszenia zakazu nierównego 
traktowania w zatrudnieniu z powodu przy� zatrudnieniu z powodu przy�powodu przy�
należności do związku zawodowego lub pozo�
stawania poza nim albo wykonywania funkcji 
związkowej wobec osób nieposiadających 
statusu pracownika stosuje się odpowiednio 
przepisy kodeksu postępowania cywilnego 
o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa 
pracy. Dzięki kolejnym poprawkom związki 
zawodowe będą mogły reprezentować intere�
sy wszystkich osób objętych ochroną związ�
kową, a zakładowe organizacje związkowe 

– zajmować się indywidualnymi sprawami 
osób wykonujących pracę zarobkową, innych 
niż pracownicy. Izba przesunęła też termin 
wejścia ustawy w życie na 1 stycznia 2019 r.

Zachowanie ciągłości 1-osobowej firmy  
po śmierci właściciela

Działanie 1�osobowych firm po śmierci ich 
właścicieli umożliwi ustawa o  zarządzie 
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fi�
zycznej. Na mocy nowelizacji po  śmierci 
właściciela przedsiębiorstwa firma będzie 
mogła zachować pracowników, NIP i  cią�gła zachować pracowników, NIP i  cią�
głość rozliczeń podatkowych, korzystać 
z koncesji czy zezwoleń uzyskanych przez 
przedsiębiorcę, a także zawartych przez nie�
go kontraktów handlowych. Ustawa umożli�
wi przedsiębiorcom powołanie tzw. zarządcy 
sukcesyjnego, który przejmie prowadzenie 
firmy po śmierci, a zgodnie z tzw. mecha�
nizmem awaryjnym zarządcę sukcesyjne�
go będą mogli ustanowić spadkobiercy lub 
małżonek przedsiębiorcy w terminie 2 mie�
sięcy od jego śmierci. Zarządca sukcesyjny 
będzie mógł prowadzić firmę co do zasady aż 
do działu spadku, maksymalnie przez 2 lata.

Izba uchwaliła 31 zmian w  ustawie, 
w  większości legislacyjnych. Postanowiła 
m.in., że notariusz będzie obowiązany zgłosić 

na wytwarzanie lub import produktów 
leczniczych, nie wyrazić zgody na dalsze 
wytwarzanie leków szczególnej kategorii, 
stosowanych w  terapii zaawansowanej, 
w razie śmierci osoby, dla której wydano ze�
zwolenie, w wypadku wykreślenia przedsię�
biorcy z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal� Informacji o Działal�Działal�
ności Gospodarczej, a także w razie rezyg�
nacji z prowadzonej działalności. W ustawie 
określono także odrębne wymagania co do 
produktów leczniczych terapii zaawansowa�
nej. Ich podawanie uznaje się za eksperyment 
medyczny, odpowiedzialność za ich zastoso�
wanie ponosi więc lekarz. W razie uzasad�
nionego podejrzenia zagrożenia dla jakości 
lub bezpieczeństwa stosowania produktów 
leczniczych można przeprowadzić inspekcję 
nie tylko u wytwórcy lub importera produktu 
leczniczego, ale także u podmiotu odpowie�
dzialnego lub u jego przedstawiciela.

Związki zawodowe także dla pracowników 
nieetatowych

Osoby zatrudnione nie tylko na postawie 
umowy o pracę będą mogły tworzyć związ�
ki zawodowe i zrzeszać się w nich. Wynika 
to z ustawy o zmianie ustawy o związkach 
zawodowych oraz niektórych innych ustaw, 
która m.in. wykonuje wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. No�
wela ustanawia tzw. koalicję związkową, 
czyli możliwość tworzenia organizacji 
związkowych i wstępowania do nich. Będą 
mogli z niej skorzystać „pracownicy i osoby 
świadczące pracę za wynagrodzeniem na 

Głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o związkach 
zawodowych.
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Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 
3 sędziów. Od rozstrzygnięć NSA nie będzie 
przysługiwała dalsza ścieżka odwoławcza.

Zgodnie z ustawą na urzędnika wybor�
czego będzie można powołać także inną niż 
pracownik urzędu osobę, jeżeli ma ona co 
najmniej 5�letni staż pracy w urzędzie. W ra� ra�ra�
zie zagrożenia dla sprawnego funkcjonowa�
nia obwodowych komisji wyborczych szef 
Krajowego Biura Wyborczego będzie mógł 
powierzyć, nie dłużej niż na czas danych 
wyborów, wykonywanie funkcji urzędnika 
wyborczego osobie niespełniającej kodekso�
wych wymogów (m.in. niełączenie miejsc: 
urzędowania, zatrudnienia i głosowania).

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia�
łalności Gospodarczej przyjęcie oświadcze�
nia o rezygnacji z pełnienia funkcji zarządcy 
sukcesyjnego. Zgodnie z inną zmianą, gdy akt 
zgonu przedsiębiorcy nie zawiera daty zgo�
nu albo chwila śmierci przedsiębiorcy została 
oznaczona w postanowieniu stwierdzającym 
zgon, termin przedłużenia zarządu sukcesyj�
nego liczony będzie od dnia znalezienia zwłok 
albo uprawomocnienia się postanowienia 
stwierdzającego zgon. Na podstawie kolejnej 
zmiany w razie śmierci dłużnika zarządca 
sukcesyjny będzie mógł zostać uczestnikiem 
toczącego się w stosunku do dłużnika postę�
powania restrukturyzacyjnego, również bę�
dącego w toku w dniu wejścia w życie ustawy.

Komisje wyborcze zwolnione z obowiązku 
nagrywania i transmitowania swojej pracy

Zwolnienie komisji wyborczych z obowiąz� obowiąz�obowiąz�
ku nagrywania i  transmitowania swojej 
pracy m.in. przewiduje ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektó�
rych innych ustaw, przyjęta przez Izbę bez 
poprawek. Wynika to z wprowadzenia do 
polskiego prawa przepisów unijnego roz�
porządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO). Na Państwową Komisję Wyborczą 
nałożono obowiązek prowadzenia wykazu 
osób, których pozbawiono prawa wybor�
czego na podstawie ustawy lustracyjnej. 
Zmienione przepisy umożliwiają wybor�
com niepełnosprawnym wysyłkę kart wy�
borczych do swoich obwodów wyborczych. 

Nowela skraca też procedurę sądo�
wo�administracyjną w  sprawach skarg 
na uchwały PKW o podziale na okręgi wybor� uchwały PKW o podziale na okręgi wybor�uchwały PKW o podziale na okręgi wybor�
cze. Skargi będą rozpatrywane tylko przez 

Dostęp do e-usług publicznych po bezpłat-
nym potwierdzeniu tożsamości w sieci

Uwierzytelnianie użytkowników usług 
on-line z  wykorzystaniem różnych 
środków identyfikacji elektronicznej, 
dostarczanych przez podmioty publiczne 
i  komercyjne na  zasadach otwartości 

Głosowanie nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Senator Marek Pęk, sprawozdawca komisji: Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawo-
dawczej w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego.
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teleinformatycznych innym podmiotom na 
potrzeby usług on-line. Dane będzie mógł 
wykorzystać usługodawca wyłącznie do uzu�
pełnienia zakresu użytkowego dokumentu 
elektronicznego, wymaganego w związku ze 
świadczoną usługą on-line, albo do potwier�
dzenia faktów lub stanu prawnego, wymaga�
nego w związku ze świadczoną usługą on-line. 
Nieuprawnione gromadzenie, przetwarzanie 
lub powielanie danych dotyczących wykorzy�
stania środka identyfikacji elektronicznej bę�
dzie karane kwotą do 1 mln zł.

Izba wprowadziła do nowelizacji 6 po�
prawek, m.in doprecyzowującą, że kary pie�ącą, że kary pie�, że kary pie�
niężne będzie nakładał minister właściwy ds. 
informatyzacji. Pozostałe zmiany miały cha�
rakter redakcyjny i porządkujący. 

Wybór ławników  
Sądu Najwyższego 

62. posiedzenie Senatu 
(27–29 czerwca 2018 r.)

Senat wybrał 13  ławników Sądu Najwyż�
szego. Zgodnie z  ustawą o  Sądzie Naj�. Zgodnie z  ustawą o  Sądzie Naj�  Sądzie Naj�Sądzie Naj�
wyższym Izba po raz pierwszy wybrała 
ławników SN na 4�letnią kadencję w gło� gło�gło�
sowaniu imiennym. Kandydaci mogli być 
zgłaszani przez stowarzyszenia, organiza�
cje społeczne i zawodowe, a także co naj� zawodowe, a także co naj�zawodowe, a także co naj�
mniej 100  obywateli, mających czynne 
prawo wyborcze. 

i równorzędności, stanie się możliwe dzięki 
ustawie o  zmianie ustawy o  usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
oraz niektórych innych ustaw. Dostęp 
do wszystkich e�usług publicznych ma być 
możliwy za pomocą 1 bezpłatnego sposobu 
potwierdzenia tożsamości w sieci.

Zostanie utworzony krajowy schemat 
identyfikacji elektronicznej, nad którym 
nadzór obejmie minister właściwy ds. in�
formatyzacji. On także zapewni możliwość 
korzystania z dokumentów elektronicznych 
przechowywanych na urządzeniach mobil�
nych, których użycie pozwoli obywatelowi 
na potwierdzenie swojej tożsamości i  po�
siadanych uprawnień, poprzez publiczną 
aplikację mobilną. Jej użytkowanie będzie 
bezpłatne i dobrowolne.

Podmioty publiczne będą mogły udo�
stępniać dane gromadzone w prowadzonych 
rejestrach publicznych lub w  systemach 

Minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Wybór ławników Sądu Najwyższego.
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postępowania w sprawie przeciwko tej spół�
ce nie był już wspólnikiem, został zwolniony 
z odpowiedzialności finansowej. Izba po�
stanowiła wnieść do Sejmu projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego, przygotowanego z inicjatywy 
Komisji Ustawodawczej, stanowiący reali�ący reali� reali�
zację orzeczenia Trybunału Konstytucyj�
nego z 3 października 2017 r. (sygn. akt SK 
31/15), stwierdzającego niezgodność prze�
pisu ustawy – Kodeks postępowania cywil�
nego z konstytucją w zakresie dopuszczenia 
nadania przez sąd tytułowi egzekucyjne�
mu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, 
klauzuli wykonalności przeciwko byłemu 
wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już 
wspólnikiem w chwili wszczęcia postępo�
wania w sprawie. 

Propozycja wyższych standardów orzekania  
wobec osób z zaburzeniami stwarzających 
zagrożenia

Senatorowie zaproponowali podwyższenie 
standardu procedury orzekania o zasadno�
ści przedłużenia pobytu osoby z zaburze�
niami psychicznymi w Krajowym Ośrodku 
Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. 
Postulują, by opinię o stanie zdrowia osoby 
poddanej tej procedurze wydawało 2 lekarzy 
psychiatrów, a jeżeli osoba wykazuje zabu�
rzenia osobowości lub zaburzenia preferen�
cji seksualnych – dodatkowo również biegły 
psycholog lub biegły lekarz seksuolog albo 
certyfikowany psycholog seksuolog. Izba 
zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projek�
tu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu 

Senackie projekty ustaw

59. posiedzenie Senatu 
(11, 13 i 16 kwietnia 2018 r.)

Propozycja nowych uprawnień  
dla kombatantów w ruchu drogowym

Senat zaproponował, by członkowie Korpu�
su Weteranów Walk o Niepodległość RP, le�
gitymujący się kartą kombatanta, kierujący 
pojazdem oznaczonym taką kartą, mogli nie 
stosować się do niektórych znaków drogo�
wych dotyczących zakazu ruchu lub postoju 
na zasadach określonych dla osoby niepeł�
nosprawnej posiadającej kartę parkingową 
i kierującej pojazdem oznaczonym taką kar�
tą. Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 
projektu ustawy o zmianie ustawy o komba�
tantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powo�
jennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogo�
wym, przygotowanego przez Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji jako re�
alizacja wystąpienia rzecznika praw obywa�
telskich do marszałka Senatu.

Propozycja okresowej kontroli zasadności 
pobytu nieletniego w schronisku

Senat opowiedział się za wprowadzeniem 
rozróżnienia postanowienia o umieszczeniu 
nieletniego w schronisku od postanowień 
o przedłużeniu jego pobytu w takiej placów�
ce. Izba postanowiła wnieść do Sejmu projekt 
ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich, przygotowany przez 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Projekt realizuje postulat, zawar�
ty w petycji (P9�14/17) Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka, odnoszący się do wyroku 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w sprawie przedłużania pobytu nieletniego 
w schronisku dla nieletnich. 

62. posiedzenie Senatu 
(27–29 czerwca 2018 r.)

Propozycja zwolnienia z odpowiedzialności 
finansowej byłych wspólników spółek 

Senat zaproponował, by były wspólnik 
spółki jawnej, który w  chwili wszczęcia 

Senator Aleksander Szwed, sprawozdawca komisji: 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Usta-
wodawczej w sprawie projektu nowelizacji kodeksu 
postępowania cywilnego.
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61. posiedzenie Senatu 
(6–7 czerwca 2018 r.)

Izba podjęła uchwałę w 70. rocznicę śmierci 
rotmistrza Witolda Pileckiego (inicjatywa 
senatora Jana Żaryna); uchwałę w sprawie 
zmiany Regulaminu Senatu (inicjatywa 
grupy senatorów).

wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia 
lub wolności seksualnej innych osób, któ�
ry przygotowała Komisja Ustawodawcza. 
Projekt wykonuje wyrok TK z  23 listopa�
da 2016 r. (sygn. akt K 6/14), stwierdzający 
niezgodność z konstytucją przepisu ustawy 
z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi stwarza�
jących zagrożenia.

Propozycja większych ułatwień  
dla posługujących się językiem migowym

Senatorowie opowiedzieli się za nałoże�
niem obowiązku udostępniania usługi 
komunikowania się i świadczenia usług 
tłumacza języka migowego na jednostki 
systemu ratownictwa medycznego, Po�
licję, straż gminną i  Państwową Straż 
Pożarną. Te podmioty i organy admini�
stracji publicznej zostaną zobowiązane 
do  zapewnienia: czytelnej informacji 
o możliwości komunikacji w języku mi�
gowym; zdalnego dostępu do tłumacza 
języka migowego w formie komunikato�
ra internetowego; dostępu do tłumacza 
języka migowego lub wykwalifikowane�
go pracownika urzędu; dostępu do do�
kumentów niezbędnych do załatwienia 
sprawy w odpowiedniej formie, w  tym 
przetłumaczonych na język migowy, 
oraz do wszystkich niezbędnych infor�
macji o organach w formie komunikatu 
audiowizualnego, nagranego w  języku 
migowym. Senat postanowił wnieść do 
Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy 
o języku migowym i innych środkach ko�
munikowania się, przygotowany z inicja�
tywy Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej.

Podjęte uchwały

59. posiedzenie Senatu 
(11, 13 i 16 kwietnia 2018 r.)

Senat podjął uchwałę w sprawie powołania 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypo�
spolitej Polskiej i Gruzji (inicjatywa senato�
ra Jana Marii Jackowskiego).

Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rotmistrza Witolda 
Pileckiego.

62. posiedzenie Senatu 
(27–29 czerwca 2018 r.)

Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia 
pamięci Olgi Krzyżanowskiej (inicjatywa 
grupy senatorów). 

Senator Grażyna Sztark, reprezentantka 
wnioskodawców projektu uchwały w sprawie 
uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej. 
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do nauki, oraz środkami ochrony wolności 
i praw konstytucyjnych.

Prezes Julia Przyłębska podkreśliła, że 
jej poprzednik „postanowił decydować nie 
tylko o  tym, kto ma być sędzią, ale także 
o  tym, którym ustawom przysługuje do�
mniemanie konstytucyjności, a  którym 
nie”. Przypomniała, że w doktrynie jedno�
znacznie wskazuje się na funkcjonowanie 
tzw. zasady domniemania konstytucyjno�
ści ustaw. „Jeśli zgodzimy się, by sędzio�
wie sami decydowali, jakie uprawnienia im 
przysługują, i sami wybierali, które ustawy 
ich obowiązują, naruszone zostaną funda�
menty demokratycznego państwa prawa” – 
przekonywała. Zapewniła, że „wyrokuje nie 
we własnym imieniu, ale w imieniu Rzeczy�
pospolitej Polskiej”.

61. posiedzenie Senatu 
(6–7 czerwca 2018 r.)

Informacja o działalności Rzecznika  
Praw Dziecka za rok 2017 wraz z uwagami 
o stanie przestrzegania praw dziecka

Rzecznik Marek Michalak poinformował, że 
w 2017 r. do jego biura wpłynęły 39 182 spra� r. do jego biura wpłynęły 39 182 spra�r. do jego biura wpłynęły 39 182 spra�
wy. Rzecznik skierował do ministrów, orga�
nów, instytucji 168 wystąpień o charakterze 
generalnym. W  363  wypadkach uznał, że 
istnieje zagrożenie dla dobra dziecka w to�
czącym się postępowaniu sądowym, dlatego, 
korzystając z ustawowych kompetencji, zgła�
szał się do udziału w postępowaniach sądo�
wych i brał w nich udział zgodnie z ustawą 
o Rzeczniku Praw Dziecka na prawach przy�
sługujących prokuratorowi. Rzecznik Marek 
Michalak podkreślił, że ważnym elementem 
jego działalności było podejmowanie czynno�
ści kontrolnych zarówno w następstwie otrzy�
manych sygnałów o nieprawidłowościach, jak 
i z własnej inicjatywy. W 2017 r. przeprowa�
dził 291 takich kontroli, m.in. w placówkach 
pieczy zastępczej, młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych, szkołach, placówkach in�
terwencyjnych oraz miejscach wypoczynku 
dzieci i młodzieży. Wielokrotnie uczestniczył 
w posiedzeniach Sejmu i Senatu, a także ko� Senatu, a także ko�Senatu, a także ko� także ko�także ko�
misji parlamentarnych, brał czynny udział 
w obradach zespołów parlamentarnych.

Rzecznik praw dziecka wydał opinie do�
tyczące 74 różnego rodzaju projektów aktów 

Informacje

60. posiedzenie Senatu 
(9–11 i 15–16 maja 2018 r.)

Informacja o istotnych problemach  
wynikających z działalności i orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r.

Informację przedstawiła prezes Julia 
Przyłębska. Przypomniała historię zmian 
przepisów dotyczących funkcjonowania 
Trybunału Konstytucyjnego, a także obsa�
dzania stanowisk sędziów Trybunału Kon�
stytucyjnego, zapoczątkowanych ustawą 
o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerw�
ca 2015 r.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Prezes Julia Przyłębska poinformo�
wała, że w 2016 r. Trybunał Konstytucyjny 
rozpatrzył 2 sprawy zainicjowane przez pre�
zydenta w 2015 r. w trybie kontroli prewen�
cyjnej. W ramach działalności orzeczniczej 
TK zajmował się m.in.: źródłami i zasadami 
tworzenia prawa, konstytucyjnymi zasa�
dami ustrojowymi, zasadami dotyczącymi 
kształtowania sytuacji człowieka i obywa�
tela w  państwie, wolnościami i  prawami 
konstytucyjnymi, takimi jak wolność oso�
bista, prawo do prywatności i  autonomii 
informacyjnej, wolność majątkowa, prawo 
dostępu do informacji publicznej czy prawo 
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W związku ze zbliżającym się upływem 
kadencji rzecznik Marek Michalak podzięko�
wał senatorom za wszystkie lata współpracy 
i przychylną realizację jego postulatów, słu�
żących pełniejszej ochronie praw dziecka. 
Jak podkreślił, szczególnie w tej Izbie współ�
praca układała się bardzo dobrze. 

Informacja o działalności Krajowej Rady 
Sądownictwa w 2017 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Sądowni�
ctwa Leszek Mazur zaznaczył, że informa�
cja dotyczy działalności KRS w innym niż 
obecnie składzie i pod innym przewodni�
ctwem. Omówił zmiany legislacyjne prze�
prowadzone w 2017 r., które doprowadziły 
do zmiany formuły ustrojowej Krajowej 
Rady Sądownictwa, jeśli chodzi o jej powo�
ływanie i skład, i miały wpływ na jej dzia�
łalność w 2017 r.

Przewodniczący zaprezentował podsta�
wowe informacje dotyczące działalności Rady, 
która w 2017 r. odbyła 18 posiedzeń plenarnych, 
trwających 57 dni. Przedstawiła prezydentowi 
wnioski o  powołanie na stanowisko sędzie�
go 99 osób. Odbyło się 110 spotkań z kandy�
datami, z  prezesami sądów, wizytatorami. 
Przewodniczący przypomniał, że szczególne 
kontrowersje wywołał zbiorczy wniosek mini�
stra sprawiedliwości o powierzenie obowiąz�
ków sędziego absolwentom Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury, który wpłynął do 
Rady 13 października 2017 r. W związku z tym 
30 października Rada podjęła 265 uchwał o wy�
rażeniu sprzeciwu wobec kandydatur aseso�
rów przedstawionych we wniosku. Następnie, 
po sukcesywnym uzupełnieniu dokumentacji 
i po ponownej ocenie, nastąpiła reasumpcja 
głosowań nad tymi uchwałami. 17 listopada 
252 sprzeciwy zostały uchylone. Przewodni�
czący Leszek Mazur poinformował także, że 
33 sędziów przeszło w stan spoczynku. W sto�
sunku do 9 odmówiono uwzględnienia takiego 
wniosku. Wniesiono 4 odwołania, 3 uwzględnił 
Sąd Najwyższy. 

Drugim zasadniczym obszarem działal�
ności Rady jest opiniowanie aktów prawnych. 
W 2017 r. było ich 138 (w latach poprzednich 
200–218). W opinii przewodniczącego wy�
nika to z przyjęcia dodatkowej procedury, 
polegającej na tym, że już na etapie oceny 
wstępnej, dokonywanej przez przewodni�
czącego, przesądza się, czy dany projekt 

normatywnych. W ramach upowszechniania 
praw dziecka spotykał z dziećmi i młodzie�
żą, w tych spotkaniach wzięło udział ponad 
52 tys. młodych ludzi. Honorowym patrona�
tem rzecznika praw dziecka zostało objętych 
299 wydarzeń i inicjatyw, organizowanych 
m.in. przez organizacje pozarządowe, pla�
cówki naukowe oraz organy administracji 
państwowej i samorządowej.

Rzecznik Marek Michalak omówił 5 naj�
ważniejszych obszarów swojego działania na 
rzecz ochrony praw najmłodszych obywa�
teli RP: prawo do życia i ochrony zdrowia, 
prawo do wychowania w rodzinie, prawo 
do  godziwych warunków socjalnych, pra�
wo do nauki oraz prawo do ochrony przed 
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, de�
moralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym 
traktowaniem. 

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek 
Mazur.



pozyskano od prawie 250 osób dokumenty, 
m.in. po cichociemnych czy żołnierzach Pol�
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

W Biurze Badań Historycznych ok. 170 
naukowców historyków prowadzi badania 
w ramach 14 centralnych projektów badaw�
czych, dotyczących m.in. aparatu bezpie�
czeństwa PRL, Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, relacji państwo – Kościół, sto�
sunków polsko�żydowskich, II wojny świato�
wej i wschodnich terenów Rzeczypospolitej.

W 2017 r. zorganizowano też kilkadzie�
siąt konferencji naukowych. Wspólnie z In�
stytutem Historii Polskiej Akademii Nauk 
i Instytutem Historii Litwy w Wilnie przy�
gotowano konferencję w 150. rocznicę uro�
dzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Z okazji 
80. rocznicy operacji polskiej NKWD odbyła 
się konferencja z udziałem naukowców z Ro�
sji, Ukrainy, Białorusi i USA. Prezes Jaro�
sław Szarek podkreślił, że choć w wyniku tej 
operacji w latach 1937–38 zostało zamordo�
wanych co najmniej 111 tys. Polaków, czyli 
5 razy więcej niż w wyniku tzw. zbrodni ka�
tyńskiej, to „w świadomości społecznej ona 
zupełnie nie istnieje”. Dodał też, że w celu 
popularyzacji wiedzy o  tej operacji każda 
szkoła średnia w Polsce otrzymała tekę edu�
kacyjną, zawierającą opis akcji, dokumenty, 
fotografie. 

IPN w 2018 r. zaplanował ok. 450 ini�
cjatyw, głównie lokalnych, związanych 
z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę nie�
podległości. Akademia Niepodległości orga�
nizuje wykłady otwarte w małych miastach 
dla zainteresowanych historią. 

wchodzi w zakres opiniowania przez KRS, 
to znaczy, czy ma związek z niezależnością 
sądów i niezawisłością sędziów.

Przewodniczący poinformował także, 
że w  2017  r. Rada zajmowała stanowisko 
w różnych sprawach, m.in. ze względu na in�
tensywną dyskusję dotyczącą zmian w KRS 
i sądownictwie. Stanowiska dotyczyły m.in. 
oświadczeń o stanie majątkowym sędziów, 
kongresu prawników, braku obwieszczeń 
ministra sprawiedliwości o wolnych stano�
wiskach, działań prokuratury stwarzających 
zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej, 
odwołania wiceprezesów Sądu Okręgowego 
w Warszawie, przekraczania granic admi�
nistracyjnych przez ministra sprawiedliwo�
ści, odwoływania prezesów i wiceprezesów 
sądów czy wypowiedzi prezesa Rady Mini�
strów na temat sądownictwa.

62. posiedzenie Senatu 
(27–29 czerwca 2018 r.)

Informacja o działalności Instytutu  
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w okresie od 1 stycznia 2017 r.  
do 31 grudnia 2017 r.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Ja�
rosław Szarek zaznaczył, że 2017 r. był dla 
instytutu pierwszym rokiem działalności 
w nowej strukturze. Powstały biura: Poszu�
kiwań i Identyfikacji oraz Upamiętnienia 
Walk i Męczeństwa. Biuro Edukacji Pub�
licznej podzielono na biura: Badań Histo�
rycznych i Edukacji Narodowej. Wydłużono 
z lat 1939–89 do 1917–89 okres, który bada 
instytut. Obecnie IPN to 7 biur, 11 oddzia�
łów, ok. 2300 pracowników.

Prezes Jarosław Szarek podkreślił, że 
był to też szczególny rok w działalności Ar�
chiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Jak 
wyjaśnił, wiązało się to z wykonywaniem 
zadań nałożonych przez tzw. ustawę dezu�
bekizacyjną (ok. 200 tys. zapytań i kwerend, 
ok. 50 tys. informacji o przebiegu służby dla 
Zakładu Emerytalno�Rentowego MSWiA) 
i  tzw. ustawę kombatancką (13 tys. infor�
macji o  działaczach opozycji). Archiwum 
podjęło ponadto nowe działania, np. projekt 

„Archiwum Pełne Pamięci”, dzięki któremu 

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

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.
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i  sporządzania sprawozdań finansowych 
w  wybranych jednostkach budżetowych”. 
Zdecydowano o niepodejmowaniu inicjatyw 
ustawodawczych w tej sprawie, ponieważ 
trwają już prace rządu nad wprowadzeniem 
rozwiązań postulowanych przez NIK. 

Komisja Gospodarki  
Narodowej i Innowacyjności 

9 maja 2018 r. komisja gospodarki wspól� r. komisja gospodarki wspól�r. komisja gospodarki wspól�
nie z  Komisją Środowiska zapoznała się 
z  informacją NIK o  wynikach kontroli 

„Realizacja programu polskiej energetyki 
jądrowej”. Stwierdzono w niej m.in. wielo�
letnie opóźnienie we wdrażaniu programu, 
zwłokę w wydaniu strategicznych decyzji 
jego dotyczących, a także brak narzędzi do 
właściwego wypełniania funkcji koordyna�
tora przez resort nadzorujący. Pozytywnie 
oceniono natomiast działania inwesto�
rów, dotyczące podejmowanych przez nich 
przedsięwzięć informacyjnych w kwestii 
lokalizacji elektrowni. Jak stwierdzono, nie 
ma przeszkód prawnych i społecznych do 
rozpoczęcia przygotowań do budowy elek�
trowni jądrowej.

Komisja Infrastruktury

Posiedzenie 10 kwietnia 2018 r. komisja 
poświęciła realizacji zadań związanych 
z udrożnieniem Odry. Plan rozwoju Od�
rzańskiej Drogi Wodnej ma przygotować 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Że�
glugi Śródlądowej do końca 2020  r. Na�
stępnie zostanie on poddawany ocenom 
środowiskowym i  przyjęty przez Radę 
Ministrów. Docelowo Odrzańska Droga 
Wodna ma się znaleźć w sieci transpor�
towej TEN�T. Obecnie konsultowane są 
warianty modernizacji Odry, tak aby za�
pewnić właściwe warunki wyższej klasy 
żeglowności rzeki. 

Z prac komisji

Komisja Budżetu  
i Finansów Publicznych 

Komisja wspólnie z Polską Izbą Ubezpie�
czeń 19  kwietnia 2018  r. zorganizowa�
ła posiedzenie poświęcone działalność 
kancelarii odszkodowawczych w Polsce. 
Efektem tego spotkania jest projekt ustawy 
o świadczeniu usług w zakresie dochodze�
nia roszczeń odszkodowawczych, wnie�
siony przez komisję do marszałka Senatu 
12  czerwca 2018  r. W  projekcie określo�
no prawa i obowiązki stron nowego typu 
umowy – o dochodzenie roszczeń odszko�
dowawczych. Ograniczono m.in. wysokość 
wynagrodzenia za  czynności związane 

z dochodzeniem roszczeń odszkodowaw�
czych, wprowadzono obowiązkowe ubez�
pieczenie odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone przy wykonywaniu 
działalności odszkodowawczej.

Komisja budżetu 5 czerwca 2018 r. roz�
patrzyła wnioski de lege ferenda, zawarte 
w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kon� wynikach kontroli Najwyższej Izby Kon�wynikach kontroli Najwyższej Izby Kon�
troli – „Nadzór organów podatkowych i orga�
nów kontroli skarbowej nad prawidłowością 
rozliczeń z budżetem państwa podmiotów 
z  udziałem kapitału zagranicznego” oraz 

„Prawidłowość prowadzenia rachunkowości 
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elektroniczne) i zarządzania ruchem ko�
lejowym (Europejski System Zarządzania 
Ruchem Kolejowym). 

Komisja Kultury  
i Środków Przekazu

Komisja kultury wspólnie z  komisją na�
uki podczas posiedzenia 26  maja 2018  r. 
zapoznała się z  zasadami finansowania 
niepublicznych szkół muzycznych, a także 
zastrzeżeniami do nich, zgłaszanymi przez 
dyrektorów tych placówek. Dotacje dla nie�
publicznych szkół muzycznych od 2017  r. 
zostały obniżone z 50% do nie mniej niż 

11 kwietnia 2018 r. rozmawiano o kwe�
stiach związanych z likwidowaniem linii 
kolejowych. Tzw. program utrzymaniowy 
ma zapobiec degradacji infrastruktury ko�
lejowej i utrzymać jej standard, a także za� utrzymać jej standard, a także za�utrzymać jej standard, a także za�
chować polskie dziedzictwo kolejowe. Na 
jego realizację w latach 2018–23 zaplano�
wano ponad 26 mld zł. Dotychczas zlikwi� zł. Dotychczas zlikwi�zł. Dotychczas zlikwi�
dowano 203 linie kolejowe. Podejmowane 
są działania, mające na celu uchylanie 
decyzji likwidacyjnych. Komisja omówiła 
także zmiany w  przygotowywanym pro�
jekcie nowelizacji ustawy o komercjaliza�
cji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP 
SA oraz ustawy o transporcie kolejowym. 
Przewiduje on m.in. ułatwienia w funkcjo� funkcjo�funkcjo�
nowaniu kolei o charakterze historycznym 
i turystycznym, a także przekazywaniu or�także przekazywaniu or�
ganizacjom pozarządowym i jednostkom 
samorządu terytorialnego mienia histo�
rycznego, które jest w posiadaniu spółek 
kolejowych. 

Z kolei 8 maja 2018 r. komisja zapo�
znała się z  informacją nt. zastosowania 
nowoczesnych technologii do obsługi pa�
sażerów (System Dynamicznej Informa�
cji Pasażerskiej, tzw. wideotelefon dla 
osób głuchych, elektroniczna informa�
cja pokładowa, interaktywne formula�
rze zgłoszeniowe, tzw. regionalne karty 
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Komisja Obrony Narodowej

Na wspólnym posiedzeniu, 11 kwietnia 
2018 r., komisje obrony i spraw zagranicz�
nych zapoznały się z informacją na temat 
stałej współpracy strukturalnej (PESCO). 
Pierwsza lista wspólnych projektów obe�
jmuje 17  propozycji, Polska uczestniczy 
w 2 z nich: transgranicznym przemiesz�
czaniu wojsk, czyli ludzi i sprzętu, w ra� sprzętu, w ra�sprzętu, w ra� ra�ra�
mach UE oraz opracowaniu europejskich 
systemów radiostacji programowalnych 
(spółka Radmor). Rozważa się przystąpie�
nie do kolejnych 6 projektów. To: europej� projektów. To: europej�projektów. To: europej�
ska sieć centrów logistycznych i wsparcia 
dla operacji; morskie bezzałogowe środki 

przeciwminowe, nadzór i  ochrona wód 
portowych i przybrzeżnych; zespoły szyb�
kiego reagowania na zagrożenia cyberne� zagrożenia cyberne�zagrożenia cyberne�
tyczne i  wzajemnej pomocy w  zakresie 
cyberbezpieczeństwa; europejskie syste�
my wsparcia artyleryjskiego; platforma 
wymiany informacji na temat zagrożeń 
dla cyberbezpieczeństwa i reagowania na 
incydenty cybernetyczne.

Problemom wojskowej służby zdro�
wia poświęcono posiedzenie 8 maja 2018 r. 
Największą bolączką wojskowej służby 
zdrowia jest niedobór lekarzy pozosta�
jących w służbie wojskowej. Problem ten 
dotyczy w  zasadzie wszystkich państw 
członkowskich NATO i wynika z faktu, że 
zarobki lekarzy wojskowych nie są wystar�
czająco wysokie w stosunku do uposażeń 
lekarzy cywilnych, tak by rekompenso�
wały pozostawanie w 24�godzinnej goto�
wości do wykonywania rozkazów i pracę 
w ekstremalnych warunkach. Resort coraz 
bardziej skłania się do wyodrębnienia woj�
skowej służby zdrowia specjalną ustawą. 

25%, co – zdaniem dyrektorów tych szkół 
– uniemożliwi funkcjonowanie w  2018  r. 
Kolejnym problemem jest wymóg zatrud�
niania nauczycieli niepublicznych szkół na 
etatach, a nie na podstawie umowy o dzieło 
czy umowy�zlecenia. Przedstawiciel resor�
tu kultury wyjaśnił, że dotacja jest zwięk�
szana, jeśli pozwala na to wysokość środków 
w budżecie ministra kultury, np. w ostat�
nim kwartale 2017 r. dotacja została zwięk�
szona do 37%.

Komisja Nauki, Edukacji 
i Sportu

Komisja wspólnie z  Instytutem Głucho�
niemych im. Jakuba Falkowskiego w War�
szawie zorganizowała 5 czerwca 2018  r. 
seminarium „Człowiek głuchoniemy – ży�„Człowiek głuchoniemy – ży�
cie, wychowanie, edukacja”. Wysłuchano 
m.in. wykładu o dokonaniach ks. Jakuba 
Falkowskiego, twórcy pierwszej w Polsce 
szkoły dla dzieci głuchych. Senatorowie za�
poznali się także z sylwetkami wybranych 
wybitnych osób niesłyszących. Mowa była 
również o pracy zespołu wczesnego wspo�
magania rozwoju dziecka z wadą słuchu. 

15 czerwca 2018 r. komisja wniosła pro�
jekt uchwały w 170. rocznicę śmierci księdza 
Jakuba Falkowskiego i  dwuwiecze istnie�
nia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych 
w Warszawie. 

Na wspólnym posiedzeniu z  komisją 
kultury, 26 maja 2018 r., zapoznano się z sy�
tuacją niepublicznych szkół muzycznych. 
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i stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO. 
W związku z tym powstał problem znale�
zienia zastępczych wysokobiałkowych ma�
teriałów paszowych, porównywalnych pod 
względem ekonomicznym i  jakościowym 
z paszami sojowymi GMO. Obecnie realizo�
wany jest program wieloletni „Zwiększenie 
wykorzystania krajowego białka paszowe�
go dla produkcji wysokiej jakości produktów 
zwierzęcych w warunkach zrównoważone�
go rozwoju”, mający poprawić bezpieczeń�
stwo białkowe kraju. Krajowe zasoby białka 
paszowego mogą pokryć obecnie 40% rocz�
nego zapotrzebowania. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa od 15 grudnia 2017 r. przyjmuje 
wnioski o pomoc w ramach nadzwyczajne� pomoc w ramach nadzwyczajne�pomoc w ramach nadzwyczajne�
go wsparcia producentów trzody chlewnej, 
którzy utrzymywali nie więcej niż 50 świń 
i dostali zakaz ich hodowli w związku z wy� związku z wy�związku z wy� wy�wy�
stępowaniem afrykańskiego pomoru świń. 
Do 30 kwietnia 2018 r. do biur powiatowych 
ARiMR wpłynęło 168 wniosków o  pomoc. 
Całkowita kwota przewidziana na to w bu� bu�bu�
dżecie UE to ok. 39,6 mln zł.

5 czerwca 2018 r. komisja zapoznała się 
ze sprawozdaniem Europejskiego Trybuna�
łu Obrachunkowego „Przyszłość Wspólnej 
Polityki Rolnej”. Zdaniem ETO cele Wspól�
nej Polityki Rolnej nie są spójne z zadania�
mi innych polityk unijnych. Obecnie roczny 
budżet WPR wynosi ok. 58 mld euro. We�
dług wstępnej propozycji Komisji Euro�
pejskiej w nowej perspektywie finansowej 
o 25% mają zostać zmniejszone środki z bu�
dżetu WPR na rozwój obszarów wiejskich 
i o 5% – na dopłaty bezpośrednie. Biorąc 

Wojskowa służba zdrowia korzysta z 48 sa�
modzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. Na koniec 2017 r. 41 placówek 
wojskowej służby zdrowia wypracowało 
zysk w wysokości 16,8 mln zł, a 7 poniosło 
straty w wysokości ok. 28,7 mln zł. 

Komisja Rodziny,  
Polityki Senioralnej 
i Społecznej

26 czerwca 2018  r. komisjom rodziny 
i zdrowia przedstawiono ocenę dostępno�
ści wyrobów medycznych, finansowanych 
ze środków publicznych, po wprowadze�
niu nowych przepisów w latach 2016–18. 
W trakcie dyskusji zwracano uwagę na ko� trakcie dyskusji zwracano uwagę na ko�trakcie dyskusji zwracano uwagę na ko�
nieczność wprowadzenia zmian w systemie 

zaopatrzenia w  wyroby medyczne. Prze�
wodniczący komisji rodziny senator Anto�
ni Szymański zaproponował podjęcie przez 
połączone komisje uchwały w tej sprawie 
na kolejnym wspólnym posiedzeniu.

Komisja Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

8 maja 2018  r. senatorowie zapoznali się 
z informacją na temat programu działań 
podejmowanych w  celu pozyskiwania al�
ternatywnych dla soi GMO źródeł białka 
w żywieniu zwierząt, a także z informacją 
dotyczącą bieżącej działalności Agencji Re�
strukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. 
1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie zakaz 
wytwarzania, wprowadzania do obrotu 
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Najwyższego, wybieranych przez Izbę. Po 
przesłuchaniach pozytywnie zaopiniowała 
13 z 15 kandydatur. 

Komisja Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami  
za Granicą

5  kwietnia 2018  r. komisja rozpatrzyła 
i zaopiniowała oferty na realizację zadań 
publicznych w zakresie opieki Senatu nad 
Polonią i  Polakami za granicą w  2018  r., 
przewidzianych w ramach kierunku nr 2: 
kultura i  promocja Polski oraz ochrona 
polskiego dziedzictwa kulturowego i  hi�
storycznego, a 17 kwietnia 2018 r. – zadań 
przewidzianych w ramach kierunku nr 5: 
infrastruktura polonijna.

Podczas posiedzenia 8 maja 2018 r. ko�
misja zapoznała się z dorobkiem naukowym, 
dydaktycznym i kulturowym Polskiego Uni�
wersytetu na Obczyźnie w Londynie, a także 
z jego misją i planami rozwojowymi. Sena� jego misją i planami rozwojowymi. Sena�jego misją i planami rozwojowymi. Sena�ą i planami rozwojowymi. Sena� i planami rozwojowymi. Sena�
torom przedstawiono ponadto wyniki badań 
nad strukturą demograficzną i problemami 
młodej Polonii w Wielkiej Brytanii, a także 
strategię uniwersytetu wobec masowej emi�ę uniwersytetu wobec masowej emi� uniwersytetu wobec masowej emi�
gracji młodych Polaków do Wielkiej Brytanii.

Komisja systematycznie monitoru�
je budowę Domu Polskiego we Lwowie, 
dotowaną ze środków Kancelarii Senatu. 
26 czerwca 2018 r. prezes Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski po�
informował, że budowa jest na etapie stanu 
surowego otwartego. Ukończenie przewidy�
wane jest w 2020 r. Szef Kancelarii Senatu 
minister Jakub Kowalski przypomniał, że 
ta inwestycja finansowana jest od 2014 r. 
W 2018 r. Prezydium Senatu przyznało na 
ten cel dotację w wysokości 8,5 mln zł. Po�
informował ponadto, że 25 czerwca 2018 r. 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” złożyło 
w Kancelarii Senatu wniosek o aktualizację 
oferty inwestycji „Budowa Domu Polskiego 
we Lwowie”, który jest obecnie analizowa�
ny. Minister Jakub Kowalski zaznaczył, że 
Kancelaria Senatu sprawuje bieżącą kontro�
lę nad tą inwestycją. Wicemarszałek Bog�
dan Borusewicz, który odwiedził niedawno 
miejsce budowy, ocenił, że obiekt na pewno 
nie będzie ukończony w 2020 r. Jego zda�
niem budowa Domu Polskiego we Lwowie 
jest zaawansowana maksimum w 1/3.

pod uwagę założenia projektu nowego bu�
dżetu, niepokoi bardzo duże zmniejszenie 
liczby gospodarstw w UE (1 dnia znika po�
nad 1 tys. gospodarstw rolnych, w szczegól�
ności małych i średnich). Problemem jest też 
starzenie się osób pracujących na wsi. Tylko 
20% unijnych rolników ma mniej niż 40 lat. 
Sprawozdanie wykazało także bardzo duże 
zróżnicowanie wysokości dopłat bezpośred�
nich w poszczególnych państwach członkow�
skich – od 100 do 1 tys. euro na ha. Środków 
nadal nie otrzymują wszystkie gospodar�
stwa – 80% unijnych pieniędzy trafia tylko 
do 20% gospodarstw. 

Komisja interesowała się sytuacją na 
rynku owoców miękkich i  ich przetwór�
stwa (6 czerwca 2018 r.), a także na ryn�
ku cukru i Krajowej Spółki Cukrowej po 
zniesieniu kwot produkcyjnych (26 czerw�
ca 2018 r.).

Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji

Na podstawie 1  z  rozpatrzonych pety�  z  rozpatrzonych pety�z  rozpatrzonych pety�  rozpatrzonych pety�rozpatrzonych pety�
cji komisja przygotowała projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego, przewidujący, że na�
danie pisma na poczcie w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej będzie 
równoznaczne z  wniesieniem pisma do 
organu administracji publicznej.

Komisja, zgodnie z  Regulaminem 
Senatu, badała formalną poprawność 
zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu 
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kontroli, przeprowadzanej także przez Sło�
wację i Ukrainę (5 czerwca 2018 r.). Między�
narodowa kontrola rezerwatu wykazała, 
że polskie parki nie współpracowały ani 
ze sobą, ani z parkami współtworzącymi 
rezerwat po słowackiej i ukraińskiej stro�
nie. W trakcie dyskusji senatorowie i przed�
stawiciele rządu deklarowali podjęcie prac, 
służących poprawie organizacji tej współ�
pracy, a także przygotowanie odpowiednich 
regulacji legislacyjnych, wzmacniających 
ochronę rezerwatów biosfery.

Problemom parków, wynikającym ze 
zwiększonego ruchu turystycznego na przy�
kładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
poświęcono posiedzenie komisji 5 czerwca 
2018 r. Parki nie są przygotowane fi nanso� r. Parki nie są przygotowane fi nanso�r. Parki nie są przygotowane finanso�
wo do tak gwałtownych zmian, dlatego po�
trzebują wsparcia finansowego i globalnego 
rozwiązania problemu. 

16 maja 2018 r. komisja zapoznała się 
z  informacją na temat aktualnego stanu 
prac legislacyjnych, związanych z wdroże� wdroże�wdroże�
niem dyrektyw właściwych jej przedmioto�
wemu zakresowi działania, których termin 
transpozycji upłynął lub upływa w  ciągu 
najbliższych 3 miesięcy. Termin transpozycji 
upłynął w wypadku 4 aktów prawa unijnego: 
2 związanych z jakością powietrza (ograni� związanych z jakością powietrza (ograni�jakością powietrza (ograni�
czenie emisji i metody pomiarowe) oraz 2 od�
noszących się do bezpieczeństwa jądrowego. 

Komisja Ustawodawcza
Komisja wniosła do marszałka Senatu 
2  projekty ustaw nowelizujących usta�
wę o gospodarce nieruchomościami, wy� o gospodarce nieruchomościami, wy�, wy�
konujących wyroki TK (umożliwienie 

Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

Senatorowie 5 kwietnia 2018 r. zapozna� kwietnia 2018 r. zapozna�kwietnia 2018 r. zapozna� r. zapozna�r. zapozna�
li się z  informacją na temat wyników 
najważniejszych kontroli Europejskie�
go Trybunału Obrachunkowego (ETO), 
dotyczących Polski. W  2017  r. Polska 
była – oprócz Hiszpanii, Włoch i Francji 

– najczęściej kontrolowanym państwem 
członkowskim, a  kontrolerzy spędzili 
u nas łącznie prawie rok. W 2017 r. ETO 
opublikował 12  raportów odnoszących 

się do 2016 r. Szczególne zainteresowanie 
senatorów wzbudziły kontrole dotyczące 
rolnictwa, np. raport na temat unijnego 
wsparcia dla młodych rolników, który po�
kazał, że ponad 10 mld euro, wydane na ten 
cel w 2 perspektywach finansowych, nie 
przyniosło pożądanego rezultatu, a liczba 
młodych rolników zmalała w tym czasie 
o 1 mln. Zaprezentowany został też raport 
na temat programowania rozwoju obsza�
rów wiejskich, w którym wykazano, że ten 
proces zaczyna się zbyt późno, a wyma� wyma�wyma�
gania Komisji Europejskiej są za wysokie, 
przez co wiele państw członkowskich nie 
może w pełni skorzystać z oferty unijnej. 

Komisja Środowiska
Komisja zapoznała się z informacjami NIK 
o wynikach kontroli: „Realizacja progra�
mu polskiej energetyki jądrowej” (9 maja 
2018 r.; wspólnie z Komisją Gospodarki Na�
rodowej i Innowacyjności) i „Funkcjonowa�
nie międzynarodowego rezerwatu biosfery 
«Karpaty Wschodnie»”, stanowiącej część 
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płuc jest prowadzona m.in. w ramach Na�
rodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych. Specjaliści postulowali 
profilaktykę antynikotynową, poprawę 
koordynacji diagnostyki, szerszy dostęp 
do nowych terapii oraz rehabilitację i opie�
kę paliatywną. Senatorom przedstawiono 
też aktualny stan opieki nad pacjentami 
hematoonkologicznymi, zaawansowanie 
prac nad nowymi programami lekowymi, 
a także ocenę kosztów leczenia. Eksperci 
apelowali o szerszy dostęp do nowoczes�
nych terapii w hematoonkologii.

Podczas posiedzenia 26 czerwca 2018 r. 
eksperci omówili sposoby leczenia rzadkich 
chorób, takich jak choroba Fabry’ego, choro�
ba Gauchera, choroba Pompego. Zaapelowali 
o umożliwienie szerszego dostępu do nowo�
czesnych terapii. 

Na temat wyrobów medycznych, fi�
nansowanych ze środków publicznych, 
oceny dostępności w  kontekście zmian 
legislacyjnych w  latach 2016–18 i  pla�
nów na przyszłość dyskutowano podczas 
wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia 
i komisji rodziny. Poruszano m.in. temat 
znaczenia i  wpływu kategoryzacji wyro�
bów medycznych na produkcję, dystrybu�
cję i finansowanie zaopatrzenia w te wyroby, 
a  także kosztów i  dostępności wyrobów 
medycznych finansowanych ze środków 
publicznych. 

poprzednim właścicielom lub ich spadko�
biercom, a  także byłym współwłaścicie�
lom i ich spadkobiercom żądania zwrotu 
nieruchomości wywłaszczonej) i  projekt 
noweli ustawy o  przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo włas�
ności nieruchomości, także realizujący 
orzeczenie TK (umożliwienie użytkowni�
kom wieczystym nieruchomości, w  tym 
rolnych, mającym to prawo przed nowe�
lizacją w 2005 r., żądania przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności).

Komisja Zdrowia
Komisja zajmowała się m.in. problemami 
związanymi z rakiem płuc i rzadkimi cho�
robami. Senatorowie 8 maja 2018 r. zapo�
znali się z informacją na temat strategii 
walki z rakiem płuc i opieki nad pacjenta�
mi hematoonkologicznymi. Ministerstwo 
Zdrowia wspólnie z Agencją Oceny Tech�
nologii Medycznych i Taryfikacji prowadzi 
działania, mające na celu wypracowanie 
kompleksowego leczenia raka płuc, piersi, 
jelita grubego, prostaty i narządów kobie�
cych. Działania resortu są m.in. odpowie�
dzią na apele środowisk medycznych. Rak 
płuc jest najczęstszą przyczyną zgonów pa�
cjentów onkologicznych. Profilaktyka raka 

szczegółowe  informacje na temat przebiegu posiedzeń wszystkich komisji  
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.
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Potrzeba regularnych kontaktów  
parlamentarnych Polska – Oman

Marszałek Stanisław Karczewski 10 maja 
2018 r. przyjął w Senacie delegację Rady 
Państwa Sułtanatu Omanu na czele z Sa�

limem Ismailem Al Suwaidem. Politycy 
zgodzili się co do potrzeby regularnych 
kontaktów, które zaowocują rozwojem 
współpracy korzystnej dla obu narodów. 
Marszałek Stanisław Karczewski przypo�
mniał, że od ponad 2 lat działa Senacka 
Grupa Polsko�Omańska, co świadczy o za�
interesowaniu tym krajem i całym regio�
nem. „Doceniamy neutralne stanowisko 
i rolę mediacyjną Omanu w skonfliktowa�
nym regionie Zatoki Perskiej” – oświad�
czył marszałek Senatu. Przewodniczący 
Grupy Przyjaźni Rady Państwa Salim Is�
mail Al Suwaid poinformował, że grupa 
funkcjonuje od 5 lat. Mówił o dobrej współ�
pracy w  sferach politycznej, wojskowej 
i kulturalnej.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie 
delegacji omańskiej z Senacką Grupą Polsko�

�Omańską, której przewodniczy wicemar�
szałek Michał Seweryński.

Utrzymanie dynamiki współpracy 
polsko-czeskiej

10 maja 2018 r. gościem marszałka Stani�
sława Karczewskiego był prezydent Czech 
Miloš Zeman. Podczas spotkania polity�
cy zgodzili się, że ostatnie lata to bardzo 

Goście w Senacie

Współpraca parlamentarna podstawą  
rozwoju relacji Polska–Etiopia

Marszałek Stanisław Karczewski 25 kwiet�
nia 2018 r. spotkał się w Senacie z prezy�
dentem Etiopii Mulatu Teshome Wirtu. 
Politycy zadeklarowali chęć wzmocnienia 
współpracy parlamentarnej jako podstawy 
rozwoju stosunków bilateralnych, zwłasz�
cza gospodarczych. „Bardzo zależy nam na 
rozwijaniu dobrych relacji gospodarczych, 
handlowych i  inwestycyjnych z  Etiopią 
oraz innymi krajami afrykańskimi. Uzy�
skaliśmy duże doświadczenie w transfor�

macji gospodarczej i  bardzo chętnie się 
nim dzielimy. Dzielimy się nie tylko na�
szymi sukcesami, ale także błędami, które 
popełniliśmy” – oświadczył marszałek Se�
natu. Zadeklarował swoje zaangażowanie 
w prace nad utworzeniem w naszym par�
lamencie grupy przyjaźni polsko�etiopskiej, 
odpowiednika takiej grupy w parlamencie 
etiopskim.

„Jesteśmy bardzo zainteresowani pol�
skim sukcesem gospodarczym. Jesteśmy 
też ogromnie zainteresowani udziałem pol�
skich firm w bezpośrednich inwestycjach 
w naszym kraju. Aby jednak taka ekspansja 
nastąpiła, ważne jest ukształtowanie dosko�
nałych relacji parlamentarnych, ponieważ 
to właśnie one tworzą wsparcie polityczne 
i poczucie bezpieczeństwa dla społeczności 
biznesowej, dla inwestorów” – mówił pre�
zydent Etiopii. 

Aktywność międzynarodowa
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społeczeństwo węgierskie stanęło po jednej 
stronie z rządem i konserwatywnymi poli�
tykami przeciwko lewicy. Wyraził nadzieję, 
że ta tendencja zwycięży w UE.

Marszałek Senatu nawiązał do wprowa�
dzanych obecnie przez rząd Prawa i Spra�
wiedliwości reform. W  jego opinii gdyby 
zmiany zaproponowała opcja lewicowa, nie 
byłoby żadnych problemów. Zaznaczył, że 
zmiany ustrojowe w Polsce trwają prawie 
od 30 lat, a  wymiar sprawiedliwości jest 
jedynym obszarem, którego nie tknięto. 
Dodał, że te zmiany są oczekiwane przez 
społeczeństwo.

Premier Węgier zapewnił, że politycy 
węgierscy rozumieją zmiany wprowadzane 
w Polsce. 

Marszałek podziękował premierowi 
za dbałość o polską mniejszość na Węgrzech. 

Starania Arabii Saudyjskiej na rzecz pokoju 
25 czerwca 2018 r. wicemarszałek Senatu 
Maria Koc przyjęła delegację Grupy Przy�ę Grupy Przy� Grupy Przy�
jaźni Saudyjsko�Polskiej Rady Konstytu�
cyjnej (Shura) Arabii Saudyjskiej, której 
przewodniczył Abdul Mohsi Abdullah 
Mohammed Al Sheikh. Politycy zgodzili 
się, że jednym z największych problemów 
na świecie, zwłaszcza na Bliskim Wscho�
dzie, jest terroryzm. Wicemarszałek Se�
natu poinformowała, że Polska docenia 
starania i wysiłki Arabii Saudyjskiej na 
rzecz pokoju i  bezpieczeństwa, zwłasz�
cza w walce z tzw. Państwem Islamskim, 
w której jest ona jednym z głównych kra�
jów koalicji. Zdaniem wicemarszałek po�
trzebne są także zdecydowane działania 
i stanowczość, aby powstrzymać niszczą�
ce skutki wojny w Syrii, aby ten konf likt 

intensywny okres współpracy polsko�cze�
skiej. Wyrazili nadzieję na utrzymanie jej 
dynamiki także w wymiarze parlamentar�
nym. Marszałek Senatu wyraził wdzięcz�
ność za wsparcie okazywane mniejszości 
polskiej w  Czechach. Szczególnie warte 
docenienia jest finansowanie systemu 
szkolnictwa mniejszości na 3 poziomach – 
przedszkolnym, podstawowym i średnim.  

Prezydent Miloš Zeman podkreślił, 
że mandat do czeskiego Senatu otrzymał 
przedstawiciel polskiej mniejszości. Dodał, 
że również wielu jego wyborców to członko�
wie polskiej mniejszości. 

Rozmowy dotyczyły także współpracy 
obu państw w ramach Grupy Wyszehradz�
kiej, usytuowania prezydenta i Senatu w sy�
stemie politycznym obu państw, instytucji 
weta oraz roli referendów lokalnych i ogól�
nokrajowych. Prezydent Miloš Zeman za�
znaczył, że polskie rozwiązania w kwestii 
weta i organizacji referendów mogą być in�
spirujące dla Czechów.

Relacje polsko-węgierskie
O  konieczności powrotu do chrześcijań�
skich korzeni Europy, o relacjach polsko�

�węgierskich i  o  mniejszości polskiej na 
Węgrzech 14 maja 2018 r. marszałek Stani�
sław Karczewski rozmawiał z premierem 
Węgier Viktorem Orbanem.

Zdaniem premiera Viktora Orbana kry�
zys migracyjny, z którym zmaga się Europa, 
stwarza szansę na powrót do chrześcijań�
skich korzeni Unii Europejskiej. Zaznaczył, 
że społeczeństwo Węgier jest mocno zseku�
laryzowane, a ostatnie sondaże wykazały, 
iż 73% obywateli opowiada się za koniecz�
nością obrony kultury chrześcijańskiej 
w Europie. Kryzys migracyjny sprawił, że 
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tylko polityczne, z Iranem. Mamy świado�
mość, jak ważną rolę odgrywa ten kraj w tej 
części świata. Widzimy trudne wyzwania 
stojące aktualnie przed polityką irańską” – 
powiedział wicemarszałek Senatu.

Przewodniczący Seyed Mehdi Farsha�
dan potwierdził, że Polska i Iran mają do�
bre relacje od 500 lat i zawsze dobrze ze 
sobą współpracowały. „Chcemy tę współ�
pracę pogłębiać i rozwijać” – zadeklarował. 

„Polski przemysł ma potężne możliwości, 
interesuje nas zwłaszcza energetyka i uty�
lizacja ścieków. My z kolei mamy wysoko 
rozwinięty przemysł naftowy, petroche�
miczny. Chodzi nam o wymianę technologii 

– know-how. Zależy nam też na wymianie 

studentów i wykładowców akademickich” 
– oświadczył przewodniczący Seyed Mehdi 
Farshadan. 

Wielostronne spotkania 
międzyparlamentarne

I Szczyt Parlamentarny w Formacie 
Bukareszteńskim

W Bukareszcie 18 kwietnia 2018 r. spotka�
li się przewodniczący parlamentów państw 
Grupy Wyszehradzkiej, państw bałtyckich, 
Bułgarii i  Rumunii. Współgospodarzami 
szczytu byli marszałek Stanisław Karczew�
ski i przewodniczący Senatu Rumunii Călin 
Popescu�Tăriceanu. W obradach wziął udział 
prezydent Rumunii Klaus Iohannis.

Głównym tematem rozmów było bez�
pieczeństwo europejskie. Marszałek Stani�
sław Karczewski podkreślił, że cel spotkania 
to wypracowanie wspólnego stanowiska 
w kwestii obronności. Głównymi tematami 

nie przeniósł się na cały świat. Zwróci�
ła uwagę na fakt, że ta wojna przynosi 
ogromne straty cywilne, destabilizuje 
porządek w regionie, skutkuje ruchami 
migracyjnymi i  napływem migrantów 
do Europy. „Ubolewamy, że miliony lu�
dzi opuściły swoje domy i żyją w obozach. 
Polska udziela im wielkiej pomocy tam, 
na miejscu” – powiedziała wicemarszałek 
Maria Koc. 

Jak poinformował Abdul Mohsin Ab�
dullah Mohammed Al Sheikh, Arabia Sau�
dyjska przyjęła wielu uchodźców syryjskich, 
zapewniając im karty pobytu, dające status 
rezydenta z  pełnym dostępem do rynku 
pracy. Podkreślił także, że dzięki państwu 
saudyjskiemu Morze Czerwone jest morzem 
bezpiecznym, na którym nie pływają łodzie 
z uchodźcami i nie giną ludzie.

Kontakty parlamentarne i relacje 
polsko-irańskie 

Wicemarszałek Michał Seweryński 27 czerw�
ca 2018 r. rozmawiał w Senacie na temat 
rozwoju relacji polsko�irańskich, także tych 
parlamentarnych, z delegacją Parlamentar�
nej Grupy Przyjaźni Islamskiej Republiki 
Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej w Zgroma�
dzeniu Rady Muzułmańskiej (irański parla�
ment), na czele której stał przewodniczący 
Seyed Mehdi Farshadan. Wcześniej parla�
mentarzyści irańscy spotkali się z Polsko�

�Irańską Grupą Parlamentarną.
Wicemarszałek Senatu przywołał po�

nad 500�letnią historię kontaktów Polski 
z Persją, a potem Iranem. Przypomniał, że 
ten kraj nigdy nie uznał rozbiorów Polski, 
udzielił też ogromnej pomocy armii generała 
Andersa i cywilom opuszczającym Związek 
Radziecki w czasie II wojny światowej. „Sta�
ramy się rozwijać stosunki gospodarcze, nie 
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Konferencja Przewodniczących 
Parlamentów Państw Unii Europejskiej 

23–24 kwietnia 2018 r. w Tallinie odbyła 
się konferencja, w której wziął udział mar�
szałek Stanisław Karczewski. Pierwszy 
dzień obrad poświęcono przyszłości Unii 
Europejskiej. Rozmawiano o potrzebie jej 
wzmacniania, odnowienia zaufania oby�
wateli wobec unijnych instytucji, a  także 
o wyzwaniach, przed którymi staje Wspól�
nota w dobie zagrożeń terroryzmem, wyni�
kających z rozwoju cyberprzestrzeni i zmian 
klimatycznych. Drugiego dnia koncentro�
wano się na zagadnieniach bezpieczeństwa 
europejskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Pań�
stwowego Estonii Eiki Nestor przypomniał, 
że jego kraj świętuje w tym roku 100. rocz�
nicę odzyskania niepodległości. Podczas tego 
stulecia Estonia straciła swoją niezależność 
po II wojnie światowej i odzyskała ją 25 lat 
temu. „Wyciągamy wnioski z historii. Wiemy, 

dyskusji przewodniczących parlamentów 
było zwiększenie wzajemnej świadomości 
w dziedzinie obrony i polityki prewencyj�
nej, komunikacji strategicznej, podziału 
obowiązków i  mobilności. Rozmawiano 
także o  pogłębieniu współpracy między 
NATO i Unią Europejską. Poruszono kwe�
stie mobilności sił zbrojnych. Odnoszono 
się również do sytuacji w  naszym regio�
nie. Politycy mówili też o  zagrożeniach 
w cyberprzestrzeni.

Marszałek Senatu uczestniczył w dys�
kusji podczas sesji „Od Warszawy do Bruk�
seli – głosy ze wschodniej flanki NATO”. 
Przewodniczący parlamentów rozmawiali 
o  obecności NATO w  strategicznych rejo�
nach świata, podziale obciążeń, stosunkach 
z  partnerami wschodnimi i  z  Rosją, tzw. 
postawie odstraszającej i obronnej, promo�
waniu polityki stabilności, walce z  terro�
ryzmem i mobilności wojsk. W spotkaniu 
uczestniczył także wicemarszałek Bogdan 
Borusewicz.
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że jeśli chcemy trwać jako suwerenne pań�
stwo, musimy się integrować” – powiedział. 

„Członkostwo Polski w  Unii Europej�
skiej jest trwałym fundamentem pozycji 
Rzeczypospolitej na  arenie międzynarodo�
wej” – powiedział marszałek Stanisław Kar�
czewski. Mówił o potrzebie umacniania Unii 
Europejskiej. Zwrócił uwagę, że poszczegól�
ne kraje rozumieją tę misję w różny sposób. 
Zdaniem marszałka „Unia silna i sprawna to 
nie taka, której instytucje centralne mają jak 
najszersze uprawnienia, a państwa członkow�
skie sprowadzone są do roli autonomicznych 
prowincji. Próba ścisłej federalizacji, zamiast 
wzmocnić UE, osłabi, rozsadzi ją” – stwierdził 
marszałek. Podkreślił, że rola parlamentów 
narodowych, które mają silną demokratyczną 
legitymizację, powinna wzrosnąć. 

Przewodniczący Parlamentu Europej�
skiego Antonio Tajani również zwrócił uwagę 
na rolę parlamentów narodowych w debacie 
o przyszłości Unii Europejskiej. „To politycy, 
którzy reprezentują obywateli, swoje naro�
dy, podejmują decyzje w ich imieniu” – mó�
wił. Podkreślił także znaczenie wartości, na 
których zbudowana jest Wspólnota. Wśród 
wyzwań, przed którymi stoi, wymienił kwe�
stie zmian klimatycznych, ochrony zdrowia 
i ruchów migracyjnych.

Marszałek Stanisław Karczewski spot�
kał się także z przewodniczącymi senatów 
państw Trójkąta Weimarskiego – Senatu 
Francji Gerardem Larcherem i Bundesra�
tu Michaelem Müllerem. Rozmawiano m.in. 
o cyberbezpieczeństwie. 

Spotkanie komisji ds. europejskich  
parlamentów państw Grupy 
Wyszehradzkiej

O  polityce spójności i  propozycjach cięć 
w  nowym budżecie Unii Europejskiej, 

a także o roli państw Grupy Wyszehradz�
kiej w budowaniu bezpieczeństwa cyberne�
tycznego rozmawiano w Senacie 4 czerwca 
2018  r. Senat reprezentowali m.in. prze�
wodniczący Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej senator Marek Rocki, 
jego zastępcy – senatorowie Ryszard Majer 
i Jarosław Obremski oraz członek komisji 
senator Piotr Wach.

Przedstawiciele parlamentów państw 
Grupy Wyszehradzkiej wyrazili sprzeciw 
wobec propozycji Komisji Europejskiej, 
aby znacznie zmniejszyć wymiar środków 
finansowych na realizację polityki spój�
ności w wieloletnich ramach finansowych 
po  2020  r. Podkreślili, że nie tylko spo�
wolniłoby to dalszy rozwój państw Europy 
Środkowo�Wschodniej, ale także odbiło�
by się negatywnie na wszystkich krajach 
Wspólnoty. Dlatego, ich zdaniem, zmiany 
w przyszłym budżecie UE nie mogą zostać 
wprowadzone kosztem żadnego z państw 
UE, muszą też zapewniać odpowiednie wa�
runki do rozwoju całej UE. Parlamentarzy�
ści zgodzili się także, że planowana zmiana 
zasad przydziału środków, w szczególności 
powiązanie jej z kontrolą praworządności 
i polityką migracyjną krajów, jest bardzo 
niepokojąca.

Zaproponowane przez KE nowe zasa�
dy przydziału środków w ramach polityki 
spójności zakładają, że wielkość funduszy 
będzie nadal powiązana z bogactwem regio�
nów, ale są też kryteria dodatkowe, takie jak 
bezrobocie wśród ludzi młodych, niski po�
ziom szkolnictwa, zmiany klimatyczne oraz 
przyjmowanie i integracja migrantów. KE 
zaproponowała również nowy, zmniejszony 
budżet dla Wspólnej Polityki Rolnej.
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do UE dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Jak do�
dała, ich przyszłe członkostwo w Unii będzie 
gwarancją stabilności na całym kontynen�
cie. Zwróciła uwagę na znaczenie współpracy 
regionalnej i międzyparlamentarnej. W tym 
kontekście podkreśliła wagę zgromadzeń 
międzyparlamentarnych.

19. Spotkanie Stowarzyszenia  
Senatów Europy

W spotkaniu, które odbyło się 15 czerwca 
2018 r. w Bukareszcie, wziął udział marsza�
łek Stanisław Karczewski. Było ono poświę�
cone wyzwaniom stojącym przed europejską 
spójnością gospodarczą, społeczną i teryto�
rialną, a także roli senatów w poszukiwaniu 
odpowiedzi na te wyzwania. 

Przewodniczący europejskich senatów 
podkreślali, że projekt europejski może 
ocalić tylko wspólne i solidarne działanie 
w  duchu lojalności. Jak wskazywano, to 
właśnie senaty stoją na straży europejskich 
wartości. W opinii przewodniczących do�
tychczasowa polityka spójności społecznej 
i gospodarczej zachęcała do innowacyjno�
ści i  była źródłem wielu sukcesów Unii. 
Szefowie drugich Izb wyrażali zaniepoko�
jenie zapowiedzią zmniejszenia środków 
na politykę spójności w  nowej perspek�
tywie unijnej. W debacie stale obecny był 
problem imigracji i  zagrożenia terrory�
zmem. W tym kontekście wskazywano na 
konieczność jeszcze lepszej ochrony granic 
zewnętrznych UE i budowania pozycji Eu�
ropy, która obroni swoich obywateli przed 
kryzysem.

Marszałek Stanisław Karczewski powie�
dział, że Europa traci wiarę w wartości, które 
były źródłem jej sukcesu. Rozmywa się toż�
samość i spójność kulturowa, zagrożona jest 

Podczas spotkania rozmawiano tak�
że o wyzwaniach w obszarze cyberbezpie�
czeństwa. Senator Piotr Wach wskazał, że 
współpraca parlamentów państw Grupy 
Wyszehradzkiej zaczyna odgrywać coraz 
większą rolę w budowaniu bezpieczeństwa 
cybernetycznego Unii Europejskiej. Przed�
stawiciele komisji ds. europejskich par�
lamentów państw Grupy Wyszehradzkiej 
zgodzili się, że współpraca w obszarze cyber�
bezpieczeństwa, w tym ta o zasięgu regional�
nym, jest niezwykle istotna dla zapewnienia 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa sie�
ci teleinformatycznych wobec zagrożenia 
cyberatakami podmiotów państwowych 
i niepaństwowych. 

Międzyparlamentarna konferencja  
„Gruzja, Mołdawia, Ukraina”

Wicemarszałek Maria Koc 8–9 czerwca 
2018  r. w  Kijowie uczestniczyła w  konfe�
rencji, poświęconej wzmocnieniu między�
parlamentarnego wymiaru współpracy 
regionalnej w dziedzinie bezpieczeństwa, 
w kontekście rozwoju współpracy z Unią 
Europejską i NATO. W spotkaniu uczest�
niczyli: przewodniczący Rady Najwyższej 
Ukrainy Andrij Parubij, przewodniczą�
cy parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze 
i  przewodniczący parlamentu Mołdawii 
Andrian Candu. Sejm  reprezentował wi�
cemarszałek Ryszard Terlecki.

Podczas konferencji odbyły się 3 panele 
dyskusyjne, dotyczące strategii przeciwdzia�
łania zagrożeniom bezpieczeństwa, aspiracji 
euroatlantyckich Ukrainy, Mołdawii i Gru�
zji oraz dialogu politycznego i budowania 
konsensusu.

Wicemarszałek Maria Koc podkreśliła, 
że Polska popiera politykę otwartych drzwi 
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przewodniczyli marszałek Senatu Stani�
sław Karczewski i wicemarszałek Sejmu 
Beata Mazurek. W spotkaniu uczestniczył 
przewodniczący Rady Narodowej Republiki 
Austrii Wolfgang Sobotka. W lipcu 2018 r. 
Austria przejmie od Rumunii prezydencję 
w Radzie Unii Europejskiej, stąd głównym 
tematem jego wystąpienia było przybliże�
nie programu austriackiego przewodni�
ctwa i zadań UE na najbliższe pół roku.

Obrady otworzył przewodniczący wę�
gierskiego Zgromadzenia Narodowego Laszlò 
Kòver, który podsumował prezydencję Węgier 
w Grupie V4. Od 1 lipca 2018 r. przewodnictwo 
obejmie Słowacja. Mówiono o projekcie wie�
loletnich ram finansowych Unii Europejskiej 
na lata 2021–27, który, jak podkreślano, bu�
dzi sprzeciw wszystkich członków Grupy V4. 
W opinii marszałka Stanisława Karczewskiego 

„ubytek transferu środków do państw Grupy 
Wyszehradzkiej nie jest wyłącznie skutkiem 
Brexitu, czy zmniejszeniem puli, a raczej zmia�
ną zasad podziału środków”. Jak podkreślił, 
niepokojący jest także fakt, że zmniejszeniu 
mają ulec fundusze przyznane krajom  wy�
szehradzkim z tytułu płatności bezpośrednich 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. „Jako prze�
wodniczący parlamentów Grupy V4 powin�
niśmy nieustannie przypominać, że w Unii 
Europejskiej obowiązuje zasada tworzenia 
nowych źródeł finansowania na rzecz nowych 
inicjatyw, a nie redukcji finansowania starych 
polityk i przekierowywania zaoszczędzonych 

europejska klasa średnia będąca ich ostoją. 
Zdaniem marszałka Senatu zagrożenia struk�
turalne dla spójności kulturowej, społecznej 
i rozwojowej Europy wynikają z postępu tech�
nologicznego, ze starzenia się społeczeństw 
i kryzysu demograficznego, a także z utrzy�
mywania się podziału rozwojowego Europy. 
W  ocenie marszałka Stanisława Karczew�
skiego te wyzwania nie powinny przytłaczać, 
tylko inspirować do poszukiwania odważ�
nych rozwiązań. Jego zdaniem w kontekście 
kryzysu demograficznego potrzebne będzie 
ponowne przemyślenie polityki rodzinnej 
i  imigracyjnej. Jak zaznaczył, bez silnej ro�
dziny, przywiązanej do tradycyjnych wartości, 
nie będzie Europy, jaką znamy. 

Bukareszteńska konferencja była okazją 
do spotkań bilateralnych przewodniczących 
Senatów. Marszałek Karczewski rozmawiał 
z przewodniczącymi senatów Belgii, Fran�
cji, Irlandii i Rumunii. 

Nieformalne spotkanie przewodni-
czących parlamentów państw Grupy 
Wyszehradzkiej

O  projekcie wieloletnich ram finanso�
wych Unii Europejskiej na lata 2021–27 
oraz o  wzroście migracji i  potrzebie 
wzmocnienia zewnętrznych granic UE 
rozmawiano 22 czerwca 2018 r., podczas 
spotkania przewodniczących parlamentów 
Grupy V4 w Balatonfüred. Polskiej delegacji 
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prac forum. Zaproponował, by skoncentro�
wać się na tym, co może przyczynić się do 
zacieśnienia relacji.

Wiele uwagi poświęcono relacjom dwu�
stronnym w dziedzinie gospodarki i handlu. 
Przewodnicząca Kongresu Deputowanych 
Ana Pastor Julián wyraziła zadowolenie, że 
oba kraje współpracują na rzecz wspólnej 
przyszłości w Europie. Podkreśliła, że Pol�
ska i Hiszpania rozwinęły się ekonomicznie 
dzięki przynależności do Unii.

Marszałek Stanisław Karczewski pro�
wadził panel dotyczący relacji dwustronnych 
w dziedzinie edukacji, kultury i turystyki. 

„Chcielibyśmy, aby Hiszpanie bliżej poznali 
nasz kraj i odwiedzali nie tylko Warszawę 
i Kraków, ale także inne miasta” – zachęcał, 
podkreślając walory turystyczne Polski.

Panel na temat Unii Europejskiej prowa�
dził wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. 
Podkreślił, że polityka Unii Europejskiej wobec 
naszych wschodnich sąsiadów powinna być 
jednolita i mocna, ponieważ tam jest źródło de�
stabilizacji. Parlamentarzyści wyrazili zgodne 
opinie w sprawie destabilizacyjnej roli Rosji w 
Europie. Zastanawiali się także, jak wypełnić 
lukę po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

Podczas sesji dotyczącej polityki za�
granicznej i  bezpieczeństwa senatorowie 
hiszpańscy mówili o  ważnej roli Polski 

w  ten sposób środków na nowe zadania” – 
dodał marszałek Senatu. Przypomniał, że 
transfer środków w ramach polityki spójno�
ści jest częścią umowy zawartej w traktatach 
akcesyjnych naszych państw. Przewodniczący 
parlamentów państw Grupy V4 zastanawia�
li się także, jaki wpływ na przyszłość Europy 
ma obecny wzrost migracji. W trakcie dysku�
sji zwracano szczególną uwagę na potrzebę 
wzmocnienia bezpieczeństwa Europy, m.in. 
poprzez wzmocnienie zewnętrznych granic 
UE, a także postawienie na zapewnienie bez�
pośredniego wsparcia potrzebującym pań�
stwom i ich mieszkańcom na ich terytoriach. 

Spotkaniu przewodniczących towa�
rzyszył Turniej Parlamentarnych Drużyn 
Piłkarskich. 

Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne
O współpracy dwustronnej w dziedzinach 
nauki, edukacji, gospodarki i  turysty�
ki, a  także o bezpieczeństwie w Europie 
i przyszłości UE dyskutowali 24–25 czerw�
ca 2018 r. w Santiago de Compostela par�
lamentarzyści z  Polski i  Hiszpanii. Po 
raz pierwszy w tym forum wzięli udział 
przedstawiciele senatów obu państw. Pol�
ski Senat reprezentowali marszałek Stani�
sław Karczewski oraz senatorowie: Jerzy 
Fedorowicz, Adam Gawęda, Jan Maria Ja�
ckowski, Łukasz Mikołajczyk, Jarosław 
Obremski, Jarosław Rusiecki, Waldemar 
Sługocki, Andrzej Stanisławek, Rafał Ślu�
sarz i Kazimierz Wiatr. 

„Forum jest ważne w  dwustronnych 
relacjach. Świadczy o tym, jak istotna jest 
dyplomacja parlamentarna” – mówiła pod�
czas inauguracji spotkania przewodnicząca 
Kongresu Deputowanych Ana Pastor Ju�
lián. Zwracała uwagę na potrzebę aktyw�
nego uczestnictwa parlamentów obu krajów 
w unijnym procesie decyzyjnym, co przy�
czyni się do większej demokracji w ramach 
Wspólnoty. 

„Bliska współpraca jest niezbędna dla 
sukcesu projektu europejskiego” – zaznaczył 
marszałek Stanisław Karczewski. Wyraził też 
wdzięczność władzom Hiszpanii za wspiera�
nie Polaków mieszkających w tym kraju.

Przewodniczący hiszpańskiego Senatu 
Pío García�Escudero Márquez akcentował 
wspólną dla obu krajów wizję UE. Podkreślił, 
że udział przedstawicieli senatów polskiego 
i hiszpańskiego wpłynie na do usprawnienie 
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współpracy dwustronnej w dziedzinie nauki, 
edukacji, gospodarki i  turystyki. Parlamen�
tarzyści zawarli w niej  stanowisko w kwestii 
bezpieczeństwa w Europie i przyszłości UE.

w  ochronie wschodniej granicy UE. Pod�
kreślali, że Hiszpania odgrywa podobną 
rolę, broniąc południowej granicy. Senator 
Jarosław Obremski mówił o mechanizmach, 
które stały się praktyką w pracy Parlamen�
tu Europejskiego. Zwrócił uwagę na, jego 
zdaniem, zbyt krótki czas na zgłaszanie 
przez parlamenty narodowe tzw. uzasad�
nionych opinii o nowych projektach prawa 
wspólnotowego. Senator Waldemar Sługo�
cki wskazywał na  konieczność uwzględ�
nienia adekwatnego finansowania polityki 
spójności w przyszłych wieloletnich ramach 
finansowych. 

VI Polsko�Hiszpańskie Forum Parlamen�
tarne zakończyło się podpisaniem 25 czerw�
ca 2018  r. konkluzji, dotyczącej kierunków 

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

Uczestnicy akcji „Wielkanoc w Polsce” 
w Senacie

6 kwietnia 2018  r. marszałek Stanisław 
Karczewski spotkał się z Polakami miesz�
kającymi na Wschodzie, uczestnikami 
akcji „Wielkanoc w Polsce”. Rozmawiano 
o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za 
granicą, a  także o polskiej tradycji i ob� polskiej tradycji i ob�polskiej tradycji i ob� ob�ob�
chodach Święta Wielkiejnocy. „Tu, w Se�
nacie jesteśmy nastawieni na słuchanie. 
Im więcej refleksji, państwa wrażeń z po�
bytu w  Polsce i  opowieści o  miejscach, 

w których mieszkacie, tym lepiej pozna�
my was i wasze potrzeby. To dla nas bar�
dzo cenne” – mówił marszałek Senatu. Jak 
zaznaczył, piecza nad rodakami za grani�
cą jest misją, której wypełnianie jednoczy 
ponad podziałami politycznymi wszyst�
kich senatorów. „Chcielibyśmy pomóc 
wszystkim, ale to niemożliwe. Jesteśmy 
jednak dumni, że udało się w tym roku 
zwiększyć budżet na zadania związane 
z opieką nad Polonią z 75 mln do 100 mln 
zł” – podkreślił. Podziękował rodakom za 

Senat i Polonia
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podziękował młodym szachistom za upra�
wianie tej dyscypliny sportu i  udział 
w  rozgrywkach, dzięki którym dzie�
ci i młodzież z Litwy będą mogły wziąć 
udział w  obozie szachowym w  naszym 
kraju i poznać polską tradycję, kulturę 
i historię. Dzięki akcji „Szachiści grają 
dla Polonii”, organizowanej przez Polski 
Związek Szachowy, 100 dzieci z Litwy bę�
dzie mogło wziąć udział w letnim obozie 
szachowym w Dobryszycach. 

XXI Forum Polonijne
„Myślimy o tym, w jaki sposób przyciągać 
Polonię do nas, w jaki sposób Polonię jed�
noczyć. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, mamy 
kontakty z Polonią i wiemy, jak bardzo jest 
ona zróżnicowana, ale wiemy też, jak Polo�
nia jest nasza – polska. Jesteśmy jedną wiel�
ką rodziną Polaków żyjących w każdym 
kraju na świecie”– powiedział marszałek 
Stanisław Karczewski, otwierając forum. 
Spotkanie, zorganizowane przez marszałka 
Senatu, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej 
i Medialnej wspólnie z Instytutem im. św. 
Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” oraz 
Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospo�
darcze im. E. Kwiatkowskiego, odbywało 
się w Toruniu 27–29 kwietnia 2018 r. pod 
hasłem „W  trosce o  patriotyczne wycho�
wywanie młodzieży. Stulecie odzyskania 

podtrzymywanie więzi z Polską. Podkre�
ślił znaczenie pracy, jaką wykonują, ucząc 
języka polskiego i przekazując tradycje na�
rodowe kolejnym pokoleniom. W opinii za� opinii za�opinii za�
stępcy przewodniczącego Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Gra�
nicą senatora Artura Warzochy poczucie 
narodowej jedności dają wiara i tradycja. 
Senator dziękował za kultywowanie pol�
skiej tradycji na Wschodzie, a  także za 
opiekę nad grobami naszych rodaków. 

Finał 7. edycji turnieju „Szachiści grają  
dla Polonii”

9 kwietnia 2018  r. w  Senacie 64 mło�
dych szachistów, zwycięzców turniejów 
mikołajkowych i świątecznych, zagrało 
w  finale 7.  edycji turnieju. Otwierając 
turniej, marszałek Stanisław Karczewski 
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ubolewanie, że potomkowie wysiedlonych 
Polaków – mimo płynących przez ostatnie 
ćwierćwiecze deklaracji pomocy z Polski 
i uchwalenia w 2000 r. ustawy o repatriacji – 
nie mieli dotąd realnej szansy na osiedlenie 
się w ojczyźnie. Dlatego w 2017 r. parlament 
uchwalił nowelizację ustawy o repatriacji, 

umożliwiającą udzielenie pomocy osobom 
osiedlającym się w Polsce. „Przyjechaliśmy 
tu, żeby – jako przedstawiciele izby wyższej 
parlamentu – uważnie wsłuchiwać się we 
wszystkie sygnały od osób powracających 
do macierzy, i dołożymy wszelkich starań, 
aby nowe przepisy dotyczące repatriacji 
odpowiadały na rzeczywiste potrzeby, 

niepodległości”. Marszałek wyraził zado�
wolenie, że młodzież polonijna przyjeżdża 
do Polski i zakochuje się w naszym kraju. 
Podkreślił, że m.in. rolą polityków jest po�
zyskiwanie Polonii dla Polski „budowanie 
mostów, po których będziemy się do sie�
bie przedostawać”. Mówił też o potrzebie 
obrony dobrego imienia Polski za granicą. 
W jego opinii budowanie pozytywnego wi�
zerunku kraju to zadanie nie tylko rządu, 
dyplomacji, ale też wszystkich Polaków. 

„Trzeba pamiętać, żeby młodzież wychowy�
wać w duchu patriotycznym, pokazywać jej, 
jakim jesteśmy wspaniałym, bohaterskim 
narodem. Młodzież powinna być z  tego 
dumna” – zaznaczył marszałek. Wskazał, 
że do kontaktu z młodymi ludźmi warto 
wykorzystywać nowoczesne technologie 
i media społecznościowe. 

Wizyta senatorów Artura Warzochy  
i Waldemara Kraski w Kazachstanie 
i Kirgistanie 

11–15 maja 2018 r. przewodniczący Komi�
sji Zdrowia senator Waldemar Kraska i za�
stępca przewodniczącego Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Gra� Polakami za Gra�Polakami za Gra� Gra�Gra�
nicą senator Artur Warzocha przebywa�
li z wizytą w Kazachstanie i Kirgistanie. 
Celem wizyty były spotkania z  Polaka�
mi w Astanie, Karagandzie, Pierwomajce. 
W  czasie spotkań senatorowie wyrażali 
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naukowca prof. Wiesława Nowińskiego 
Polska, żeby skorzystać z  doświadcze�  doświadcze�doświadcze�
nia Polonii, powinna korzystać przede 
wszystkim z tych, którzy odnieśli sukces, 
a także z uzdolnionej młodzieży. Paneli� także z uzdolnionej młodzieży. Paneli�także z uzdolnionej młodzieży. Paneli� uzdolnionej młodzieży. Paneli�uzdolnionej młodzieży. Paneli�
ści zgodzili się co do tego, że Polonia jest 
wielką wartością i jest potrzebna Polsce. 
Wskazywali także na potrzebę budowa�
nia lobbingu polsko�polonijnego.

Porozumienie w sprawie organizacji  
XIX Światowych Letnich Igrzysk 
Polonijnych Gdynia 2019

Po raz pierwszy Światowe Igrzyska Polonij�
ne odbędą się w Gdyni. W Polskim Komitecie 
Olimpijskim w Warszawie 12 czerwca 2018 r. 
marszałek Stanisław Karczewski wziął 
udział w  uroczystości podpisania porozu�
mienia w sprawie ich organizacji. Pod doku�
mentem podpisali się prezes Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski, pre�
zes Polskiego Komitetu Olimpijskiego An�
drzej Kraśnicki i prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek. Igrzyska są dofinansowywane ze 
środków Kancelarii Senatu oraz Minister�
stwa Sportu i Turystyki. 1500 zawodników 
reprezentujących około 30 krajów 27 lip�

ca–4 sierpnia 2019  r. rywalizować będzie 
w 25 dyscyplinach sportowych. Rozgrywkom 
sportowym towarzyszyć będą wydarzenia 
kulturalne i turystyczne.

Spotkania marszałka Senatu  
z Polonią na rumuńskiej Bukowinie

17 czerwca 2018  r. marszałek Stanisław 
Karczewski spotkał się z Polonią w Nowym 
Sołońcu, Pojanie Mikuli i Pleszy. „Dziękuję 
za wasze przywiązanie do polskości, za to, 
że mówicie i myślicie po polsku, że trwacie 

a zasady funkcjonowania tych przepisów 
były klarowne i zrozumiałe” – zapewniali 
senatorowie. W  Kazachstanie senatoro� W  Kazachstanie senatoro�
wie odbyli spotkania z  przedstawiciela�
mi parlamentu i  Zgromadzenia Narodu 
Kazachstanu. W Kirgistanie spotkali się 
z Polakami zrzeszonymi w Polskim Stowa�
rzyszeniu Kulturalno�Oświatowym „Odro�
dzenie” w Biszkeku. 

Panel dyskusyjny „Polonia jest wartością – 
dlaczego potrzebna jest Polsce”

20 maja 2018 r., w ramach kongresu „Pol�
ska Wielki Projekt”, poświęconego wy�
zwaniom rozwojowym stojącym przed 
Polską i Europą, odbył się panel dysku�
syjny na temat Polonii, w którym wzięli 
udział m.in. marszałek Stanisław Kar�
czewski i  senator Maria Anna Anders. 
Jak podkreślił marszałek Senatu, „Pol�

skę i Polonię łączy jeden wspólny interes, 
którym jest Polska”. Zapewnił, że nasz 
kraj jest otwarty na współpracę z Polo�
nią i Polakami za granicą, którzy to za�
uważają i doceniają. Przypomniał, że po 
raz pierwszy od wielu lat udało się o 30% 
zwiększyć wysokość środków na opiekę 
nad Polonią i Polakami za granicą. Mar�
szałek Senatu podkreślił, że prowadzo�
na jest polityka, która będzie zachęcała 
Polaków do powrotu, umożliwiono m.in. 
repatriację naszych rodaków z Kazach� Kazach�Kazach�
stanu. Zdaniem senator Anny Marii An�
ders Polacy za granicą nie chcą wracać 
do kraju, ale chcą być częścią Polski, jej 
gospodarki. Według niej funkcję łącz�
nika między nimi a ojczyzną powinien 
pełnić Senat. W opinii światowej sławy 
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z przedstawicielami organizacji polonijnych, 
którym podziękował za wszelkie inicjatywy, 
mające przybliżyć Hiszpanii Polskę, za two�
rzenie dobrego klimatu wokół spraw ojczy�
zny. Szef Kancelarii Senatu minister Jakub 
Kowalski omówił formy współpracy Senatu 
z organizacjami polonijnymi.

Spotkanie z uczestnikami akcji „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia” 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej, 
członek Komisji Spraw Emigracji i Łączno�
ści z Polakami za Granicą senator Stanisław 
Gogacz 25 czerwca 2018 r. spotkał się w Se� Se�Se�
nacie z 29 nauczycielami z Dolnego Śląska, 
biorącymi udział w  akcji. Projekt finan�
sowany jest ze środków Kancelarii Sena�
tu, przeznaczonych na opiekę nad Polonią 
i Polakami za granicą. Senator podziękował 
nauczycielom za udział w akcji, a także za 

angażowanie młodzieży w pomoc naszym 
rodakom na Ukrainie i opiekę nad miejsca�
mi pochówku ich przodków. Jak podkreślił, 
efekty ich pracy to nie tylko uprzątnięte 
i odnowione polskie cmentarze, lecz także 
wzmocnienie więzi z naszymi rodakami. 

przy polskości i naszej wierze. Nasza naj�
większa radość to dzieci, które stoją tutaj na 
scenie. Dziękuję, że wychowujecie je w pol�
skości, bo to nasza przyszłość i gwarancja 
zachowania naszych tradycji i mowy na 
tej ziemi” – powiedział. Zapewnił, że wie 
o trudnościach, z jakimi borykają się miesz�
kańcy polskich miejscowości na Bukowinie 

– problemach demograficznych i wyjazdach 
młodych ludzi za granicę. Wyraził nadzieję, 
że obchody 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości wzmocnią relacje 
Polonii z macierzą. Marszałek Stanisław 
Karczewski odwiedził szkołę im. Krystyny 
Bochenek, wybudowaną z funduszy Senatu 
jako dar dla rodaków na Bukowinie za za�
chowanie polskiej tożsamości. W Suczawie 
spotkał się z lokalnymi władzami, którym 
podziękował za wspieranie i życzliwe trak�
towanie polskiej mniejszości.

Spotkania marszałka Senatu  
z hiszpańską Polonią

Marszałek Stanisław Karczewski i szef Kan�
celarii Senatu minisetr Jakub Kowalski 
23 czerwca 2018 r. spotkali się z hiszpańską 
Polonią. W Alcala de Hernares wzięli udział 
w uroczystości zakończenia roku szkolnego 
w 2 polskich szkołach, prowadzonych przez 
Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Orzeł 
Biały” i  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 
Mówiących po Polsku „Polonica”. Zwracając 
się do uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły 
i  rodziców, marszałek podziękował im za 
dumę z polskiego pochodzenia. „Bardzo cie�
szę się, że uczycie się języka polskiego z po�
trzeby serca, a nie z obowiązku. Budowanie 
relacji z  ojczyzną poprzez język, kulturę, 
tradycję i wiarę to największa radość” – po�
wiedział. W  Ambasadzie RP w  Madrycie 
marszałek Stanisław Karczewski spotkał się 

szczegółowe informacje na temat opieki Senatu nad Polonią  
dostępne są na stronie internetowej Senatu: www.senat.gov.pl.
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państw narodowych, tak jak widział ją Ro�
bert Schuman. Przewodniczący Parlamen�
tarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta 
Schumana senator Andrzej Kamiński przy�
pomniał, że patron zespołu swoją działal�
ność publiczną pojmował jako służbę dobru 
wspólnemu i obowiązek wobec współoby�obowiązek wobec współoby�
wateli, a  różnorodność państw europej�
skich uznawał za wartość. W opinii prezesa 
Instytutu Myśli Schumana prof. Zbignie�
wa Krysiaka Polska ma prawo i obowiązek 
dbać o współczesną Europę, a należy do 
niej iść i kształtować ją pod sztandarami 
sługi bożego Roberta Schumana. Zdaniem 
uczestników konferencji, zorganizowanej 
przez Parlamentarny Zespół Krzewienia 
Idei Roberta Schumana wspólnie z Insty�
tutem Myśli Schumana, Europie potrzebna 
jest działalność publiczna, pojmowana jako 
służba oparta na wartościach chrześcijań�
skich, które ukształtowały Europę i legły 
u podstaw wizji Wspólnoty Europejskiej 
Roberta Schumana. 

Konferencja „Kryzys trwałości  
małżeństwa – przyczyny i profilaktyka”

„W Polsce rocznie rozwodzi się około 65 tys. 
małżeństw. Oznacza to, że ich rozpad doty�
ka 130 tys. dorosłych i około 100 tys. dzieci 
z tych związków” – mówił wiceprzewodni�
czący Komisji Rodziny, Polityki Senioral�
nej i Społecznej senator Antoni Szymański 
podczas konferencji, którą 18  kwietnia 
2018 r. zorganizowały w Senacie Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej i  Społecz�
nej oraz Związek Dużych Rodzin „Trzy 
Plus”. Zdaniem senatora pokazuje to skalę 

Pokaz spektaklu Teatru Telewizji Polskiej 
„Inspekcja”

W Senacie 5 kwietnia 2018 r. odbył się przed�
premierowy pokaz spektaklu Grzegorza 
Królikiewicza i Jacka Raginisa�Królikiewi�
cza. Zdaniem marszałka Stanisława Kar�
czewskiego Teatr Telewizji wypełnia misję 
społeczną. Przypomniał, że telewizja często 
bywa w Senacie, relacjonując prace parla� Senacie, relacjonując prace parla�Senacie, relacjonując prace parla�
mentu, Teatr Telewizji gości jednak tu po raz 
pierwszy. Akcja rozgrywa się w sowieckim 
obozie jenieckim w czasie II wojny świato� czasie II wojny świato�czasie II wojny świato�
wej, na kilka miesięcy przez zbrodnią katyń�
ską. Ukazuje patriotyczną postawę polskich 
oficerów, wystawionych przez Sowietów 
na próbę zwerbowania do współpracy.

Konferencja „Służba publiczna –  
współczesne wyzwania”

W opinii wicemarszałek Marii Koc w ob�
liczu obecnego kryzysu Unii Europejskiej 
należałoby wrócić do chrześcijańskich 
korzeni, do których odwoływał się Ro�
bert Schuman, jeden z założycieli Wspól�
noty Europejskiej po II wojnie światowej. 
Jak mówiła, otwierając 17 kwietnia 2018 r. 
w Senacie konferencję, ze względu na argu�
menty takie debaty są niezwykle potrzebne 
politykom. Zdaniem wicemarszałek Sena�
tu głos Polski musi być słyszany w Europie, 
a o potrzebie powrotu do chrześcijańskich 
korzeni trzeba mówić na forum Unii Eu�
ropejskiej głośno i odważnie. Należy odpo�
wiedzieć na pytanie, czy Unia Europejska 
ma być superpaństwem, czy też wspólnotą 

Przegląd wydarzeń
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społecznego problemu. Według ekspertów 
biorących udział w spotkaniu obserwuje�
my obecnie narastanie kryzysu trwałości 
małżeństwa i rodziny. W tej sytuacji prob�
lemem jest m.in. mała dostępność do bez�
płatnych terapii dla małżeństw w kryzysie. 
W opinii wicemarszałka Michała Seweryń�
skiego konferencję można uznać za formę 
konsultacji społecznych w sprawie przygo�
towania niezbędnych regulacji prawnych 
dotyczących ochrony małżeństwa i rodziny. 
Jak przypomniał wicemarszałek, zarówno 
małżeństwo, jak i rodzina stanowią war�
tość konstytucyjną, a  „małżeństwo jako 
związek kobiety i mężczyzny znajduje się 
pod opieką Rzeczpospolitej Polskiej, a więc 
pod opieką prawa. Ze względu na znaczenie 
małżeństwa i rodziny dla państwa i spo�
łeczeństwa warto się jednak zastanowić, 
czy w konstytucji nie powinien się znaleźć 
osobny rozdział dotyczący małżeństwa i ro�
dziny. Uczestnicy konferencji wskazywa�
li, że konieczne jest utworzenie instytucji 
rzecznika małżeństwa i rodziny, wspiera�
nie medialnych kampanii społecznych na 
rzecz trwałości małżeństwa i rodziny, bez�
płatnych terapii małżeńskich czy kursów 
przedmałżeńskich. 

Konferencja „W obronie wartości  
chrześcijańskich i patriotycznych.  
Senat RP w hołdzie Zofii Kossak  
w 50. rocznicę śmierci”

„Zofia Kossak została skazana na niepamięć 
w okresie PRL ze względu na wyznawane 
przez nią wartości, głębokie przywiązanie 

do wiary i patriotyzm. Nie zmieniło się to 
nawet po 1989 r. Jej miejsce jest w panteo�
nie największych Polaków (…) Przywróćmy 
to bezcenne dziedzictwo, czerpmy z niego, 
niech będzie inspiracją dla wszystkich” – 
mówiła wicemarszałek Maria Koc pod�
czas otwarcia wystawy, poprzedzającej 
konferencję, która 24 kwietnia 2018  r. – 
z  inicjatywy senatora Artura Warzochy 

– odbyła się w Senacie. Zorganizowała ją 
Komisja Kultury i Środków Przekazu we 
współpracy z Akademią im. Jana Długosza 
w Częstochowie. W opinii wicemarszałek 
Senatu pisarka była postacią wyjątkową – 
w czasach próby wykazała się heroizmem, 
a dzięki głębokiej wierze przez całe życie 
zachowywała się godnie. Działalność pi�
sarki na rzecz ratowania Żydów w czasie 
II wojny światowej przedstawił senator Jan 
Żaryn. Z jej inicjatywy powstała Rada Po�
mocy Żydom „Żegota”. Uczestnicy konfe�Żegota”. Uczestnicy konfe�”. Uczestnicy konfe�
rencji wskazywali na niezwykłą osobowość, 
siłę fizyczną i psychiczną, wolność sumie�
nia, spójność twórczości z postawą społecz�
ną Zofii Kossak. Zdaniem prof. Krzysztofa 
Dybciaka z Uniwersytetu Kardynała Stefa�
na Wyszyńskiego w Warszawie Zofia Kos�
sak była pierwszą pisarką, która w swoich 
dziełach ukazała istotę 2 największych to�
talitaryzmów XX w. Podczas konferencji 
ogłoszono konkurs literacko�plastyczny 
dla uczniów szkół podstawowych i ponad�
podstawowych „Zofia Kossak na nowo 

– komiksowo”, organizowany przez Towa�
rzystwo Historyczne im. Szembeków, Od�
dział w Częstochowie z inicjatywy senatora 
Artura Warzochy. 
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w konkursie aż 2,5 tys. szkół, a różnorod�
ność nadesłanych prac pokazuje, jak wiele 
talentów ma polska młodzież. „Znajduje�
my się w miejscu historycznym. Po 1989 r. 
w tym budynku senator Zbigniew Roma�tym budynku senator Zbigniew Roma�
szewski zawiesił orła białego. I wy, uczest�
nicząc w tym konkursie, potwierdzacie, że 
było to słuszne” – powiedział natomiast 
senator Jan Rulewski. W przeprowadzenie 
konkursu, zorganizowanego w  ramach 
obchodów 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, zaangażowało się 
48 senatorów, a w blisko 2,5 tys. instytucji 
oświatowych wykonano ponad 10 tys. prac 
spełniających kryteria konkursowe. Na�
grody przyznano w 2 kategoriach wieko�
wych: uczniów szkół podstawowych (klasy 
IV–VII) oraz uczniów szkół ponadpodsta�
wowych. Tematem prac konkursowych 
było polskie godło, od Mieszka I do czasów 
współczesnych. 

Konferencja poświęcona 100-leciu  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II

Marszałek Stanisław Karczewski, otwiera�
jąc konferencję, powiedział, że ten niezwy�
kle ważny dla naszego kraju i  polskiego 
Kościoła uniwersytet przetrwał trudne 
momenty historii, będąc zawsze miejscem 
wolności słowa i wolności obywatelskiej. 
Zapewnił, że zawsze będzie wspierał wszel�
kie działania służące rozwojowi uczelni. 

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu 
„Orzeł Biały – nasza duma”

W Senacie 7 maja 2018 r. odbyło się uroczy�
ste rozstrzygnięcie ogólnopolskiego kon�
kursu plastycznego. Laureaci otrzymali 
z rąk marszałka Stanisława Karczewskie�
go i przewodniczącego komisji konkurso�
wej senatora Jana Rulewskiego nagrody 
i wyróżnienia. Na wystawie towarzyszą�

cej uroczystości zaprezentowano około 100 
prac uczniów nagrodzonych w etapie okrę�
gowym, przeprowadzonym przez biura se�
natorskie w całym kraju. „To bardzo ważne, 
abyśmy dbali o nasze symbole narodowe” 

– podkreślił marszałek Senatu. Jak mó�
wił, „to nas jednoczy, spaja i przypomina 
o tym, o czym mówi tytuł konkursu – o na�
szej dumie”. Zaznaczył, że cieszy go udział 
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efektywność funkcjonowania administracji 
publicznej, a także przynieść realne korzyści 
materialne – mówiono w Senacie 28 maja 
2018 r., podczas konferencji, zorganizowanej 
przez Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej we współpracy 
z Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. 
Manfreda Lachsa. O działalności kosmicz�
nej dyskutowano w kontekście funkcjono�
wania prawa zarówno międzynarodowego, 
unijnego, jak i krajowego, a także admini�
stracji Zdaniem marszałka Stanisława Kar�
czewskiego zainicjuje ona kolejne spotkania 
poświęcone problematyce kosmosu. Jako 
słowa�klucze związane z tymi zagadnienia�
mi wskazał innowacyjność i poszukiwanie 
nowych rozwiązań, które w  przyszłości 
znajdą zastosowanie zarówno w nauce, jak 
i  codziennym życiu. Podczas konferencji 
podkreślano, że działalność kosmiczna sta�
nowi ogromną szansę rozwoju zarówno dla 
polskiej administracji, jak i przedsiębiorców. 
Polska strategia kosmiczna, przyjęta przez 
rząd w styczniu 2017 r., uznała sektor kos�
miczny za ważny element innowacyjności 
i nowoczesnych technologii, który może się 
stać kołem zamachowym dla innych gałęzi 
gospodarki. Jako cele strategiczne wskazano 
wzrost konkurencyjności sektora kosmicz�
nego, promocję zastosowania danych sateli�
tarnych, a także ich wykorzystanie zgodnie 
z potrzebami bezpieczeństwa i obronności. 
W opinii uczestników konferencji istnieje 
potrzeba lepszego uregulowania zagadnień 
związanych z tematyką kosmiczną. 

Konferencja została zorganizowana 8 maja 
2018  r. w  Senacie przez Komisję Nauki, 
Edukacji i Sportu w ramach obchodów roku 
100�lecia tej uczelni, ogłoszonego przez Se�
nat. Według przewodniczącego Komisji 
Nauki, Edukacji i  Sportu senatora Kazi�
mierza Wiatra w latach siedemdziesiątych 
XX  w. KUL uosabiał wartości związane 
z wolnością i niepodległością. Rektor Ka�
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. 
prof. Antoni Dębiński przypomniał nato�
miast, że 100�lecie istnienia uczelni wiąże 
się z  setną rocznicą odzyskania niepod�
ległości przez Polskę. „Nasz uniwersytet 
jest jednym z  pierwszych dzieł wolnych 
Polaków” – stwierdził. Jak dodał, mimo 
że w  tym czasie wielokrotnie zmieniała 
się rzeczywistość, dewiza uniwersytetu: 

„Deo et Patriae” pozostaje niezmienna od 
czasów jego pierwszego rektora ks. Idzie�
go Radziszewskiego. Według senatora Jana 
Żaryna twórcom uczelni, a następnie jej ko�
lejnym wykładowcom udało się zbudować 
metodologię katolickiej nauki społecznej, 
oprzeć ekonomię i socjologię na pierwiast� socjologię na pierwiast�pierwiast�
ku moralnym i etycznym wypływającym 
z Ewangelii, wykształcić wielu praktyków 
życia publicznego. 

Konferencja „Działalność kosmiczna –  
prawo i administracja”

Wykorzystanie technik satelitarnych w pla�
nowaniu przestrzennym, zarządzaniu kry�
zysowym czy rolnictwie może zwiększyć 
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z inicjatywy wicemarszałka Michała Sewe� inicjatywy wicemarszałka Michała Sewe�inicjatywy wicemarszałka Michała Sewe�
ryńskiego i przewodniczącego Senackiej Gru�
py Polsko�Francuskiej senatora Aleksandra 
Pocieja. W opinii organizatorów 60. roczni�
ca uchwalenia konstytucji francuskiej sta�
nowi dobrą okazję do debaty konstytucyjnej 
dotyczącej obu państw. Podjęto próbę odpo�
wiedzi na pytania o potrzeby wprowadzenia 
zmian konstytucyjnych i ich kształt, a tak�
że ich wpływ na dalsze członkostwo w UE. 
Kolejne istotne zagadnienie dotyczyło relacji 
między prawem wewnętrznym a prawem 
międzynarodowym, szczególnie w kontek�
ście prymatu konstytucji państwa. Marszałek 
Stanisław Karczewski, nawiązując do kon�
stytucji V Republiki, zaznaczył, że była ona 
autorskim projektem gen. de Gaulle’a i jego 
wizji Francji jako państwa zdolnego do zbu�
dowania jedności narodu i odzyskania po�
zycji mocarstwa, uosabiającego wartości 
takie, jak wolność, niepodległość i wielkość. 
Zdaniem marszałka są one nadal aktual�
ne dla obu naszych narodów. Według niego 
konstytucja V Republiki w znaczący sposób 
wpłynęła na kształt ustrojów konstytucyjno�

�pluralistycznych w Europie, także w Polsce. 
Marszałek zwrócił także uwagę na repre�
zentatywność organów przedstawicielskich 
jako podstawową cechę demokracji. Parla�
mentarzyści, tworząc prawo – według niego 

– powinni sprostać oczekiwaniom suwerena, 
a zarazem kształtować lepszą wspólną przy�
szłość. Wszystkie zmiany ustawowe muszą 
jednak być zgodne z konstytucją, która zaj�
muje najwyższe miejsce w hierarchii aktów 
źródeł prawa, ponieważ jej autorem poprzez 
referendum jest suweren.

Pokaz filmu „Soldau. Miasto na pograniczu 
śmierci”

W Senacie 6 czerwca 2018 r., z inicjaty�
wy senator Bogusławy Orzechowskiej, 
a pod honorowym patronatem marszałka 

Konferencja z okazji 25-lecia  
Warszawskiego Towarzystwa 
Genealogicznego 

Podczas konferencji, zorganizowanej 1 czerw�
ca 2018 r. w Senacie przez Komisję Kultury 
i Środków Przekazu wspólnie z Warszawskim 
Towarzystwem Genealogicznym, przypo�, przypo�
mniano historię towarzystwa, zaprezentowa�
no także okolicznościowy numer biuletynu 

„Quaerenda”. Przedstawiono m.in. historię 
powstania zbioru archiwaliów dotyczących 
senatorów II RP, prowadzonego przez Kan�
celarię Senatu. Zawiera on m.in. fotografie, 
listy, plakaty wyborcze, bilety wizytowe, rela�
cje rodzin i stanowi unikatową kolekcję, gdyż 
archiwum przedwojennego Senatu uległo 
zniszczeniu.

Polsko-francuskie seminarium z okazji 
60-lecia uchwalenia konstytucji  
V Republiki Francuskiej

O  doświadczeniach z  funkcjonowaniem 
ustaw zasadniczych obowiązujących w Polsce 
i Francji dyskutowano w Senacie 5 czerwca 
2018 r., na seminarium, zorganizowanym 
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się z  przykładami partnerstwa lokalne�
go i  działań podejmowanych w  gminie 
Dzierżoniów. W  opinii senatora Piotra 
Zientarskiego potencjał sołectwa nie jest 
w pełni wykorzystywany ze względu na 
jego instytucjonalną słabość w  struktu�
rach samorządu lokalnego, co wpływa 
niekorzystnie na jego funkcjonowanie. 
Senator przypomniał również wnioski 
z senackiej konferencji na temat kierun�
ków zmian statusu sołectwa, które do�
tyczyły m.in. reprezentacji sołectwa na 
forum rady gminy, interpelacji sołeckiej, 
rady seniorów jednostki pomocniczej czy 
sołeckiej inicjatywy lokalnej i  uchwało�
dawczej. Efektem konferencji był projekt 
nowelizacji ustawy o samorządzie gmin�
nym. Aby zwiększyć aktywność jednostek 
pomocniczych, potrzebna jest też noweli�
zacja innych ustaw, np. prawa bankowego, 
ustawy o finansach publicznych, o organi�
zacjach pożytku publicznego czy kodeksu 
wyborczego. Podczas dyskusji podnoszo�
no, że rolą sołtysów przede wszystkim 
powinno być aktywizowanie środowiska 
lokalnego. Skupieniu się na takiej pracy 
przeszkadza często stopień skomplikowa�
nia prawa. Dlatego nie trzeba tworzyć no�
wego prawa, ale umieć dostrzec potrzeby 
sołectw, i w ten sposób pomóc sołtysom.

Gratulując zwycięzcom podczas gali 
konkursu „Sołtys Roku”, marszałek Sta�
nisław Karczewski powiedział, że goszczą 
w Senacie, gdzie nie tylko rozmawia się 
o polityce, ale też o codziennych sprawach. 
Podziękował laureatom i  całej polskiej 
wsi jako „fundamentowi rozwoju”. Tytuł 
Sołtysa Roku 2017 przyznano 12 osobom 
z całej Polski, wyróżnienia otrzymali tak� całej Polski, wyróżnienia otrzymali tak�całej Polski, wyróżnienia otrzymali tak�
że 2 sołtysi.

Stanisława Karczewskiego, odbył się po�
kaz filmu dokumentalnego, poświęconego 
niemieckiemu obozowi koncentracyjne�
mu KL Soldau. W opinii marszałka Se� opinii marszałka Se�opinii marszałka Se�
natu dokument stanowi niejako pomnik 
pamięci, który nie pozwala zapomnieć 
o  okrucieństwach II wojny światowej 
i kształtuje wrażliwość młodego pokole�
nia. „Film dotyczy miejsca bardzo ważne�
go dla historii Polski. Miejsca, w którym 
zginęło wielu Polaków, a także osób innej 
narodowości, więzionych w nieludzkich 
warunkach. To szczególne miejsce wy�
maga szacunku i zachowania w pamię�
ci” – podkreślił marszałek. Produkcję 

dokumentu zrealizowało Stowarzysze�
nie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć 
i  Tożsamość” w  Działdowie, gdzie nie�
miecki obóz koncentracyjny KL Soldau 
funkcjonował w latach 1939–45. Według 
szacunkowych ocen historyków zginęło 
tam około 15 tys. osób, a dla kolejnych 15 
tys. był on obozem przejściowym w dro� dro�dro�
dze do Auschwitz czy Ravensbrück. 

Finał 16. edycji konkursu „Sołtys Roku”
W  Senacie 11 czerwca 2018  r. wręczono 
nagrody laureatom konkursu, organizo�
wanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” 
i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Uro�
czystość poprzedziła konferencja „Sołectwo, 
sołtys – kompetencje, obowiązki”, przygo�
towana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Ad�
ministracji Państwowej we współpracy 
z organizatorami konkursu.

Podczas konferencji omówiono za�
gadnienia i wyzwania związane z udzia�
łem obywateli w  procedurze wyborów 
sołtysów i  rad sołeckich. Zapoznano 
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Południowej. Jak podkreślił wicemarsza�
łek Adam Bielan, wzajemne relacje między 
obu państwami sięgają XV w., a obecnie 
zauważalne jest zintensyfikowanie kon�
taktów na szczeblu rządowym, parlamen�
tarnym, samorządowym i prezydenckim. 
Systematycznie wzrasta wymiana han�
dlowa między obu państwami, a Polska 
notowana jest na 9. miejscu wśród docelo�
wych lokalizacji portugalskich inwestycji 
na świecie i utrzymuje dominującą pozycję 
w Europie Środkowo�Wschodniej. W opi�
nii wicemarszałka Portugalia może pełnić 
funkcję pomostu dla ekspansji polskiego 
biznesu na nowe, rozwijające się rynki 
w krajach Afryki i Ameryki Południowej. 
Z  kolei strategiczne położenie naszego 
kraju w  sąsiedztwie tak chłonnych 
rynków jak rosyjski czy ukraiński może 
zostać znakomicie spożytkowane przez 
przedsiębiorców portugalskich. Kolejne 
pole do współpracy to badania naukowe, 
szczególnie w  dziedzinie nowoczesnych 
technologii, czy wymiana studencka. 
Do inwestowania w swoim kraju zachęcał 
ambasador Portugalii w  Polsce Joao Sil�
va Leitao. Poinformował, że Polacy są już 
w 1. dziesiątce turystów odwiedzających 
Portugalię. Intensywne są także kontakty 
międzyrządowe i gospodarcze. 

13. edycja konkursu na biografię ucznia – 
wzoru godnego naśladowania

15 czerwca 2018 r. w Senacie wręczono na�
grody w konkursie, zorganizowanym przez 
Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Ka�
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod 
patronatem Komisji Nauki, Edukacji i Spor�
tu. Konkurs jest adresowany do nauczycieli, 
mających opisać sylwetki uczniów, którzy 
swoją postawą i zaangażowaniem dają przy�
kład „zagospodarowywania młodzieńczego 

Finał konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe 
na co dzień”

W Senacie 12 czerwca 2018 r. odbył się fi�
nał konkursu, zorganizowanego przez 
Senacki Zespół Strażaków. Nagrody za 
najlepsze prace plastyczne i audiowizualne 
wręczył zwycięzcom marszałek Stanisław 
Karczewski. „To bardzo ważny konkurs, 
bo uczy młodzież postępowania w sytua�
cji zagrożenia bezpieczeństwa” – podkre�
ślił. Jak zaznaczył, najważniejszym celem 
konkursu jest poprawa bezpieczeństwa 

poprzez edukację. Nagrody i wyróżnienia 
w konkursie przyznano w 3 kategoriach 

– prac plastycznych pod hasłem „Strażak 
i ja” (szkoły podstawowe); komiksów pod 
hasłem „Dzielnym być jak strażak i każ� i każ�każ�
demu w potrzebie pomagać” (gimnazja); 
prac audiowizualnych pod hasłem „Na 
straży naszego bezpieczeństwa” (szkoły 
ponadgimnazjalne). 

Konferencja „Wymiana gospodarcza,  
naukowa, kulturalna i turystyczna między 
Polską a Portugalią jako element integracji 
europejskiej oraz światowej”

Podczas konferencji w Senacie, 14 czerwca 
2018 r., debatowano na temat możliwości 
rozwoju szeroko rozumianej współpracy 
między Polską i Portugalią. Organizato�
rzy, czyli Komisja Gospodarki Narodowej 
i  Innowacyjności i  Polsko�Portugalska 
Izba Gospodarcza, postawili sobie za cel 
intensyfikację polsko�portugalskich re�
lacji gospodarczych, a  także współpra�
cy naukowej, turystycznej, kulturalnej 
czy w dziedzinie wymiany młodzieżowej. 
Mowa była także o Portugalii jako znako�
mitym pośredniku w kontaktach z krajami 
portugalskojęzycznymi Afryki i Ameryki 
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sferami życia obywatela realizuje samorząd, 
więc to właśnie poprzez samorząd obywatele 
najczęściej kontaktują się z władzą publiczną. 
Jak podkreślił senator, poziom dostępności 
publicznych usług elektronicznych w Polsce 
jest nadal niezadowalający, m.in. z uwagi na 
ograniczenia w zakresie możliwych do wy�
korzystania środków identyfikacji elektro�
nicznej. W opinii senatora trwające obecnie 
prace legislacyjne nad projektem nowelizacji 
ustawy o usługach zaufania oraz identyfika�
cji elektronicznej zmierzają do zapewnienia 
obywatelom efektywnych e�usług publicz�
nych, wspierających rozwój społeczny i go�
spodarczy przy aktywnym współudziale 
administracji rządowej i  samorządowej. 
Konferencja była także okazją do zapozna�
nia się z podstawami prawnymi informaty�
zacji i z procesem informatyzacji w gminach 
i miastach Republiki Słowackiej. Drugą część 
konferencji poświęcono szczegółowym kwe�
stiom relacji między informatyzacją a dobrą 
administracją, m.in. w  kontekście zasady 
jawności budżetu. 

Konferencja „Transport szynowy 
w miastach”

Na potrzebę podjęcia działań, zmierzają�
cych do zmiany przepisów, m.in. dotyczą�
cych zagospodarowania przestrzennego, 
a także dużych metropolii i aglomeracji 
miejskich, wskazywano 25 czerwca 
2018 r., podczas konferencji, zorganizowa� r., podczas konferencji, zorganizowa�r., podczas konferencji, zorganizowa�
nej w Senacie przez Komisję Infrastruk�
tury wspólnie z Instytutem Sobieskiego. 
Zdaniem jej uczestników, by myśleć o słu�
żącym obywatelom rozwoju kraju i pol�
skich miast, należy brać pod uwagę wiele 
zagadnień, nie tylko tych odnoszących się 
do infrastruktury. Konieczne są zarów�
no zmiany ustawowe, jak i  w  sposobie 

życia budowaniem różnorodnego dobra”. 
Nagrodzone prace opublikowano w książce 

„Młodzież, jakiej nie znacie. Wzory osobo�
we godne naśladowania” pod redakcją prof. 
Krystyny Chałas. Zdaniem ks. prof. Adama 
Maja z KUL książka prezentuje wspaniałe 
wzory do naśladowania i piękne sylwetki 
młodego pokolenia, pokazuje ogromną pra�
cę na rzecz dzieci i młodzieży, wykonaną 
przez ich nauczycieli i wychowawców. 

Konferencja „Informatyzacja  
w samorządach jako istotny element  
dobrej administracji”

„Dobrą administracją nie po raz pierwszy zaj�
mujemy się w Senacie” – powiedział przewod�
niczący Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej senator Piotr 
Zientarski, otwierając 18 czerwca 2018 r. kon�
ferencję. Celem spotkania, zorganizowanego 
przez komisję samorządu wspólnie z kilkoma 
uczelniami, m.in. Wydziałem Administracji 
Uniwersytetu Pavla Jozefa �afárika w Koszy��afárika w Koszy� w Koszy�
cach, była dyskusja nad perspektywą rozwoju 
informatyzacji samorządów. Jak podkreślił 
minister cyfryzacji Marek Zagórski, chodzi 
o  przyjrzenie się kwestiom praktycznym 
informatyzacji, relacji administracja cen�
tralna – samorząd, zejście na poziom inny 
niż tylko dzielenie środków finansowych. 
Zdaniem ministra systemy informatyczne 
powinny brać pod uwagę specyfikę i potrze�
by samorządów. W  opinii marszałka Sta�
nisława Karczewskiego informatyzacja to 
bardzo ważna sprawa, która ułatwia życie 
codzienne, także w  kontaktach z  admini�
stracją publiczną. Prace legislacyjne nad in�
formatyzacją w samorządach omówił senator 
Piotr Zientarski. Przypomniał, że kluczowe 
usługi publiczne związane z podstawowymi 
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Zaborowskiego z Instytutu Sobieskiego, 
jeśli chodzi o transport, Polska od upad�
ku socjalizmu przegrała w 2 wymiarach 

– równowagi międzygałęziowej i  orga�
nizacji transportu. Podejmowane przez 
ostatnie prawie 30 lat działania znacznie 
poprawiły stan polskich dróg i zlikwido�
wały wiele połączeń kolejowych. Nieste�
ty, jeśli chodzi o organizację transportu 
zbiorowego, państwo nie wzięło za nią 
odpowiedzialności, co w wielu miejscach 
kraju doprowadziło do zapaści transpor�
tu szynowego. W  Polsce, oprócz odpo�
wiedniej zmiany polityki transportowej 
państwa, potrzebna jest także nowa filo�
zofia myślenia o transporcie zbiorowym, 
namówienie ludzi do zmiany przyzwy�
czajeń transportowych. „Polacy kochają 
samochody osobowe” – stwierdziła Anna 
Urbanek z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Katowicach. Jak wskazała, udział sa�
mochodów osobowych w wydatkach Po�
laków na transport jest najwyższy w całej 
Unii Europejskiej i ciągle rośnie. Nieste�
ty, dokładnie odwrotnie jest, jeśli chodzi 
o udział wydatków na usługi transporto�
we w budżecie państwa. 

myślenia o transporcie zbiorowym. Prze�
wodniczący Komisji Infrastruktury se�
nator Andrzej Misiołek przypomniał, że 
jednym z zadań państwa jest zaspokojenie 
potrzeb transportowych społeczeństwa 
i zapewnienie dobrego transportu zbio�
rowego. Mimo ogromnego wzrostu liczby 
samochodów osobowych od początku lat 
90. XX w. wielu obywateli nadal potrze�
buje sprawnie funkcjonującej komunika�
cji. W tym kontekście korzystna wydaje 
się oferta rozwoju transportu szynowe�
go, uwzględniającego ochronę środowi�
ska i bezpieczeństwo. Zdaniem Łukasza 

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