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Przegląd wydarzeń

Choć główne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości jeszcze
przed nami, można powiedzieć, że Senat
ma za sobą najważniejsze wydarzenie
w tym jubileuszowym roku, związane
z Polonią. Pod koniec września w parlamencie odbył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Rada Polonii
Świata, przy wsparciu finansowym Senatu, zwołała ten Zjazd, by wspólnie z rodakami zza granicy tu, w Polsce,
uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości, bo Polonia i Polacy za granicą
mają ogromny wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości, bo Polonia
i Polacy za granicą współtworzą polską tożsamość.
Poprzedni zjazd odbył się 6 lat temu w zupełnie innych realiach. Od 3 lat
pieniądze na opiekę nad Polonią ponownie są w gestii Senatu. Uznaliśmy, że
dobrze byłoby, by Polacy zza granicy mieli możliwość spotkania się w ojczyźnie i rozmowy o sprawach dotyczących obecnych relacji z macierzą. Dyskusje
zjazdowe upewniły nas tu, w kraju, że przyjęte przez Senat priorytety współpracy z Polonią są zgodne z oczekiwaniami naszych rodaków poza granicami. Jestem przekonany, że wnioski płynące z debaty znajdą odzwierciedlenie
w ofertach współpracy składanych do Senatu.
Także we wrześniu po raz trzeci marszałek Senatu był gospodarzem Forum Polonijnego, które odbyło się w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego
w Krynicy. To Forum wpisuje się w politykę Senatu wobec Polonii. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że chcemy, by nasi rodacy zza granicy angażowali się
w wydarzenia w kraju, a to Forum stwarza najlepszą okazję do nawiązania
współpracy i podejmowania polsko-polonijnych inicjatyw.
Tak się złożyło, że w minionym kwartale Senat zaangażowany był w wiele
wydarzeń polonijnych, dlatego w Kronice Senatu wiele uwagi poświęcamy
sprawom Polonii. Zachęcam do lektury całej kroniki, w tym rozmowy z marszałkiem Stanisławem Karczewskim, w której mówi o nowych propozycjach
dla naszych rodaków poza granicami.
Przed przerwą wakacyjną w parlamencie najważniejszym wydarzeniem
było z całą pewnością Zgromadzenie Narodowe, zwołane z okazji 550-lecia
polskiego parlamentaryzmu i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę. Miało ono niezwykle uroczystą oprawę, odbyło się na dziedzińcu Zamku
Królewskiego w Warszawie. Myślę, że takie wydarzenia odgrywają ogromną rolę
w procesie tworzenia wspólnoty narodowej. Przypominanie o naszej historii,
świadomość własnych korzeni, kultywowanie tradycji daje poczucie dumy narodowej i pozwala bez kompleksów funkcjonować we wspólnej Europie.
Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Szef Kancelarii Senatu
Jakub Kowalski
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Najważniejsze wydarzenia
V Światowy Zjazd Polonii
i Polaków z Zagranicy
„Polonia i Polacy za granicą współdefiniują polskie doświadczenie dziejowe, współtworzą polską tożsamość. Bez was my tu,
w kraju, nie bylibyśmy sobą” – mówił marszałek Stanisław Karczewski, otwierając
w parlamencie obrady zjazdu. Spotkanie,
w którym wzięło udział 600 przedstawicieli Polonii i Polaków z zagranicy, odbyło
się 20–23 września 2018 r. w Warszawie
pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Debatowano m.in.
o problemach i wyzwaniach stojących
przed organizacjami polonijnymi, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie
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i turystyce, duszpasterstwie i mediach,
a przedstawiciele polskich władz mogli się
zapoznać z postulatami naszych rodaków
z zagranicy dotyczącymi kształtu polityki
polonijnej państwa polskiego. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Senat
w ramach środków na opiekę nad Polonią
i Polakami za granicą. Jego współorganizatorem było Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”.
Podczas inauguracji marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że zjazd odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Jak zaznaczył, było
to wielkie wspólne osiągnięcie wszystkich
Polaków zarówno tych żyjących w kraju,
jak i poza jego granicami. W ocenie marszałka Polacy żyjący poza krajem nie byliby
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sobą bez wydarzeń w Polsce – począwszy od
1918 r. po upadek komunizmu. „Szczególne
miejsce w naszej tożsamości i sercach mają
ci Polacy, którzy musieli emigrować, byli za
Polskę deportowani oraz ci, którzy nigdy jej
nie opuścili, tylko na skutek wojennej zawieruchy przesunięto granice, a oni znaleźli
się we wrogim państwie” – podkreślił. „Aby
Polonia i Polacy trwali przy polskości, Polska musi być dla nich punktem odniesienia
i wartością” – stwierdził. W jego opinii, żeby
tak się stało, trzeba umacniać pozycję naszego
kraju w świecie i Europie. Marszałek Stanisław Karczewski zaakcentował, że w zasięgu naszych możliwości leży Polska dobrze
rządzona, solidarna, szybko zmniejszająca
dystans rozwojowy do innych rozwiniętych
państw europejskich. Marszałek zaznaczył, że
w Polsce powstaje wielka koalicja partnerów,
którzy będą wspierać rząd i Senat, by polskie
dzieci z zagranicy mogły spędzać wakacje
w kraju ojczystym. Jego zdaniem zetknięcie
z żywym polskim językiem, kontakt z rówieśnikami, poznanie naszej historii to unikatowa
szansa na pozyskanie młodych ludzi dla polskości, i tę szansę Polska chce im stworzyć.
Marszałek poinformował też, że trwają prace
nad tym, by Polonia i Polacy za granicą mieli
swojego przedstawiciela w Senacie.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił, że obecnie polska polityka
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zmierza do ułatwienia powrotu naszych
rodaków z emigracji. „Cieszy nas, że Polacy
chcą wracać do ����������������������������
ojczyzny; rząd wspiera i będzie wspierał powroty rodaków z emigracji
zarobkowej” – napisał natomiast w liście
skierowanym do uczestników zjazdu premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślił,
działania na rzecz Polonii są jednym z priorytetów jego rządu. W opinii prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza
Bonisławskiego zjazdy Polonii są „piękną
manifestacją wspólnoty narodowej, a także
troski o losy ojczyzny”. Zdaniem prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
Tadeusza Pilata „w uczuciach emigrantów
do ojczyzny niewiele się zmieniło od epoki
romantycznych narodowych wieszczów”.
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„Kochamy Polskę, cieszymy się wolną, nowoczesną i rozwijającą się ojczyzną. Przyjeżdżamy tu często, przyjeżdżają nasze dzieci,
przyjeżdżać będą nasze wnuki, bo łączy nas
Polska” – podkreślił.
Otwarcie zjazdu w parlamencie poprzedziła msza św. w��������������������������
intencji
�������������������������
ojczyzny, odprawiona w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela
w Warszawie. Przedstawiciele Polonii złożyli również kwiaty przy Grobie Nieznanego
Żołnierza, a także w parlamencie, pod tablicami ku czci św. Jana Pawła II, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu
Macieja Płażyńskiego, posłów i senatorów
poległych w czasie II wojny światowej oraz
parlamentarzystów – ofiar katastrofy smoleńskiej. Pierwszy dzień zjazdu zakończył
się koncertem galowym w Teatrze Wielkim
„Nasza Niepodległa 1918–2018”.
Tego samego dnia uczestników zjazdu
przyjął prezydent Andrzej Duda. W��������
spotka�������
niu wzi������������������������������������
ął����������������������������������
też m.in. udział marszałek Stanisław Karczewski. „Bardzo państwu dziękuję,
że cały czas trwacie przy polskości i przy
Polsce, że nigdy o niej nie zapomnieliście”
– zwrócił się do swoich gości prezydent.
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Podziękował im za to, że tworzą wspólnotę, a swoją codzienną działalnością i całym
życiem wystawiają dobre świadectwo Polsce. Prezydent przypomniał też o pomocy,
jaką Polonia okazała ojczyźnie w trudnych
czasach, a także
��������������������������������
o�������������������������
������������������������
zasługach Polaków mieszkających w USA, związanych z wejściem
naszego kraju do NATO. „Wierzę, że także
dzięki waszemu wsparciu zbudujemy Polskę
taką, jaka jest Polską waszych i naszych marzeń. Silną, sprawnie działającą, bezpieczną,
liczącą się w świecie, której głos jest wszędzie słyszany. Polskę, z której będziecie mogli być dumni” – stwierdził.
21 września 2018�������������������������
r.
������������������������
przedstawiciele Polonii z całego świata debatowali o problemach
i wyzwaniach stojących przed organizacjami
polonijnymi, o polonijnej kulturze, edukacji,
nauce, sporcie i turystyce, duszpasterstwie
i mediach. Otwierając Światowe Forum Organizacji Polonijnych, marszałek Stanisław
Karczewski zapewnił, że Senat, który tradycyjnie wspiera Polonię, nadal będzie to
robił, współpracując z�������������������
������������������
odpowiednimi organami państwa i bardzo wieloma instytucjami. Jak podkreślił, beneficjentami działań
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organizacji polonijnych i polskiego rządu
muszą być Polacy mieszkający za granicą.
„20 mln Polaków mieszkających poza krajem
to nie tylko potencjał i wyzwanie, ale i zobowiązanie dla państwa polskiego” – podkreślił
minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Zapewnił, że obecny rząd przywiązuje szczególną wagę do współpracy z Polonią,
która odgrywa ważną rolę w realizacji polskiej racji stanu, przede wszystkim w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski
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w świecie i obronie jej dobrego imienia. Zdaniem ministra wyzwań dla władz polskich
jest bardzo wiele – wspieranie Polaków na
Wschodzie i młodej emigracji zarobkowej,
a także monitorowanie przestrzegania praw
mniejszości polskiej. O�����������������������
����������������������
wkładzie Polonii i Polaków za granicą w walkę o������������������
wolną
�����������������
i����������
niepodle���������
głą Polskę mówiła wiceprzewodnicząca Rady
Polonii Świata Helena Miziniak.
Światowe Forum Kultury Polonijnej
otworzyła wicemarszałek Maria Koc. W jej
opinii kultura na emigracji to „budowanie
polskiej tożsamości w milionach polskich
rodzin za granicą dzięki znajomości treści,
kodów, symboli i wartości, które tę kulturę tworzą. To także codzienna praca tysięcy
organizacji i instytucji polonijnych na całym
świecie, które kulturę polską upowszechniają i uczą jej młodych ludzi”. Zdaniem
wicemarszałek Senatu bez polskiej kultury
za granicą nie byłoby Polaków poza ojczyzną. Mając świadomość znaczenia kultury
dla utrzymania polskości poza krajem, Senat wspiera twórców oraz liczne organizacje i instytucje polonijne, które prowadzą
działalność w dziedzinie kultury. W opinii
ministra środowiska, przewodniczącego
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Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” Henryka Kowalczyka Forum Kultury Polonijnej było jednym z najważniejszych
podczas zjazdu, ponieważ kultura to najsilniejsza więź łącząca Polonię z krajem.
Podczas Światowego Forum Edukacji
Polonijnej podkreślano, że oświata polonijna jest jednym z filarów podtrzymywania
i������������������������������������������
wzmacniania
�����������������������������������������
polskości poza krajem, a�����
pla����
cówki edukacyjne służą nie tylko nauce języka, ale także rozwijaniu kultury i tradycji,
podtrzymywaniu stosunków społecznych
z innymi mówiącymi po polsku. Minister
edukacji narodowej Anna Zalewska poinformowała, że zakończono prace nad przygotowaniem projektu ustawy umożliwiającej
awans zawodowy nauczycielom polonijnym.
Zapowiedziała, że dotychczasowe szkolne
punkty konsultacyjne otrzymają nazwę „polskich szkół”.
O wkładzie nauki polskiej w naukę
światową dyskutowali uczestnicy Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami.
Zastanawiano się m.in., co zrobić, aby polskie szkoły wyższe znalazły się na wysokich
pozycjach w rankingu światowych uczelni.

Około 90 naszych rodaków z 19 państw,
m.in. Kanady, USA, Armenii, Australii
i Wielkiej Brytanii, wzięło udział w Forum Sportu i Turystyki Polonijnej. Debata koncentrowała się przede wszystkim na
przedstawieniu różnych form działalności
Polonii w upowszechnianiu sportu i popularyzowaniu wśród naszych rodaków za granicą osiągnięć polskiego sportu. Omówiono
także problemy, które napotykają sportowi
działacze polonijni; przede wszystkim zbyt
skromne środki, jakie mają do dyspozycji.
Na zakończenie przyjęto rekomendacje Forum Sportu i Turystyki Polonijnej.
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Celem Światowego Forum Duszpasterstw Polonijnych było przedstawienie roli
Kościoła i księży w środowiskach polonijnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i umacnianiu patriotyzmu. Debatowano
m.in. o roli duszpasterstwa w kształtowaniu
tożsamości narodowej i pracy na rzecz zdynamizowania działań służących pogłębianiu
postaw patriotycznych Polonii i Polaków
za granicą.

Tego samego dnia odbyło się Światowe Forum Mediów Polonijnych. Jak podkreślano, media polonijne są niezbędnym
elementem polskiej wspólnoty, utrwalania
narodowej tożsamości, integracji środowisk
polonijnych, promowania Polski za granicą.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z wystąpieniami przedstawicieli Senatu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji
Prasowej czy TVP Polonia. Odbyły się także
wizyty studyjne w polskich mediach, zakończone przygotowaniem etiud filmowych
nawiązujących do 100. rocznicy odzyskania
niepodległości.
Tego dnia w Senacie wicemarszałek Maria Koc otworzyła wystawę „Polskie drogi do
Niepodległości. Wielcy Polacy na emigracji
w���������������������������������������������
��������������������������������������������
XIX w.”. Jak podkreśliła, drogi, które ostatecznie doprowadziły Polaków do niepodległej ojczyzny, wiodły przez różne kraje
i różne kontynenty. Ekspozycja, przygotowana przez Fundację „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, przypominała sylwetki i osiągnięcia znakomitych uczonych, inżynierów,
architektów i artystów – zesłańców i emigrantów, którzy na przełomie XIX i XX w.
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wnieśli znaczący wkład w światową naukę
i kulturę. Sławili ojczyznę w czasach, kiedy
Polski nie było na mapach Europy.
22 września w Sejmie odbyła się sesja
podsumowująca V Światowy Zjazd Polonii
i Polaków z Zagranicy, prowadzona przez
szefa Kancelarii Senatu ministra Jakuba
Kowalskiego. „Dobrze jest być Polakiem
w Polsce i za granicą” – stwierdził marszałek
Stanisław Karczewski, zamykając debatę. Jak
podkreślił, zjazd był jednym z najważniejszych wydarzeń polonijnych IX kadencji
Senatu. Zapowiedział możliwość zorganizowania zjazdu młodej Polonii świata, bo – jak
zaznaczył – troska o młode pokolenie przewijała się przez cały zjazd.

zjazdowe posłużą do budowy programu
współpracy Polonii z macierzą. Przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska oceniła natomiast, że V Zjazd Polonii
i Polaków z Zagranicy połączył Polonię z����
���
Polakami żyjącymi w kraju. „Łączy nas nasza
polonijna działalność, wiara, nadzieja na
przyszłość, a tak������������������������
ż�����������������������
e odnowienie lub nawiązanie nowych znajomości, łączy nas hymn”
– powiedziała.
Omawiając obrady forum organizacji
polonijnych, wiceprzewodnicząca Helena
Miziniak wskazała, że w życiu polonijnym
potrzebne są struktury organizacyjne, z�����
����
którymi będą rozmawiać i liczyć się władze krajów zamieszkania Polonii. Wskazała też na
potrzebę pomocy tej części Polonii, której
się nie powiodło za granicą, i ma problemy z odnalezieniem się w życiu na Zachodzie. Jak zaznaczyła, pojawiły się nowe fale

Przewodniczący Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski
podkreślił, że za pośrednictwem mediów
o zjeździe dowiedziała się opinia publiczna w kraju. Wyraził przekonanie, że fora
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emigracji, mające nowe wyzwania. Młode
pokolenie emigrantów mimo kontaktów
w internecie, mediów społecznościowych
uważa, że nadal potrzebne są życie polonijne,
organizacje i struktury. Żeby działały, trzeba
wypracować mechanizmy, które pozwolą je
utrzymać, młodzi ludzie nie mogą bowiem
poświęcić pracy społecznej tyle czasu, co jej
pokolenie, bo jest inne tempo życia. Według
wiceprzewodniczącej Heleny Miziniak największe wyzwania, jakie stoją przed Polonią
i Polakami na całym świecie, to zachęcenie
dzieci i młodzieży do działalności polonijnej i przekonanie ich, że być Polakiem to zaszczyt i duma.
Sprawozdanie z obrad forum kultury
polonijnej przedstawił Marek Domaradzki z Rady Polonii Świata. Jak podkreślił,
podczas obrad postulowano konsolidację
różnych środowisk polonijnych wokół projektów artystycznych, udzielenie wsparcia
polonijnym liderom kultury, utworzenie
narodowej szkoły tańców ludowych, powstanie w kraju muzeum dorobku kultury polskiej w świecie, dofinansowywanie
projektów i działań kultury polonijnej
i polskiej za granicą, wymianę doświadczeń i dorobku między środowiskami polonijnymi i polskimi na świecie, włączenie
młodej Polonii w struktury organizacyjne
i����������������������������������������
nowe
���������������������������������������
projekty kultury polonijnej, stworzenie funduszy wspierania niekomercyjnych projektów artystycznych polskich
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za granicą, pełne rozpoznanie dorobku
i znaczenia kultury polonijnej i polskiej
poza granicami, wydanie antologii kultury emigracyjnej.
Wnioski płynące z obrad forum sportu
i turystyki przedstawiła Małgorzata Kwiatkowska, prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. Postulowała zwiększenie liczby
sportowych imprez polonijnych, m.in. powrót do mistrzostw świata Polonii w tenisie i golfie, rozwój żeglarstwa polonijnego.
Wskazywała na konieczność rozwoju polonijnych klubów olimpijczyka na świecie
i odwiedzanie ich przez polskich olimpijczyków, bo sukcesy polskich sportowców
budują pozytywny wizerunek Polski na
świecie i zbliżają ludzi krajów zamieszkania
do Polaków. Podczas forum proponowano
przygotowanie przez Muzeum Sportu i Turystyki wystawy sportu polonijnego, rozszerzenie współpracy polonijnych organizacji
sportowych z��������������������������
�������������������������
krajowymi związkami sportowymi, organizację obozów szkoleniowych dla animatorów polonijnego życia
sportowego i corocznego Polskiego Biegu
Niepodległościowego na symbolicznym dystansie 1918 m. Uczestnicy forum proponowali zwiedzanie miejsc historii i tradycji RP
jako elementu pozytywnego kształtowania
wizerunku Polski, opracowanie materiałów promocyjnych, zwiększenie funduszy na promocję Polski – kraju wartego
odwiedzenia.
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Postulaty forum nauki polskiej, w tym
potrzebę rzetelnej analizy historycznych
i współczesnych dokonań polskich naukowców za granicą w kontekście indywidualnym,
organizacyjnym i instytucjonalnym, zaprezentował Marian Radny z Rady Naczelnej
Polonii Australijskiej. Wskazał też na potrzebę wsparcia finansowego takich badań na
Wschodzie, popularyzacji osiągnięć naukowych i inżynierskich Polaków pracujących
za granicą, organizacji regularnych spotkań
w ramach Światowego Forum Polskiej Nauki
i Myśli Technicznej poza Granicami Kraju
z perspektywą ustanowienia organu polonijnego ds. polskiej nauki i myśli technicznej za
granicą. Postulował również zainicjowanie
prac nad aktualizacją encyklopedii Polonii
świata, stworzenie mapy polonijnych organizacji naukowych i inżynierskich, wypracowanie i wspieranie integracji i współpracy
branżowych organizacji polskich i polonijnych. Mówiono też o powołaniu doradztwa
naukowego przy premierze RP w osobach
wybitnych przedstawicieli nauki polskiej
za granicą, powołaniu elitarnej akademii
młodych z silnym głosem doradczo-opiniotwórczym, opracowaniu bazy danych o naukowcach polskich za granicą niemających
bezpośredniego kontaktu z Polską.
Wyniki forum poświęconego duszpasterstwu polonijnemu omówił o.������������
Janusz
�����������
Błażejak, przewodniczący Konferencji Polskich
Księży na Wschodnią Kanadę. Jak podkreślił,
podczas forum dyskutowano m.in. o��������
zaanga�������
żowaniu polskiego duchowieństwa w�����
wal����
kę o suwerenną ojczyznę, wymieniono się
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doświadczeniami w��������������������
podtrzymywaniu
�������������������
tożsamości narodowej i pogłębianiu patriotyzmu polskich emigrantów, wiele uwagi
poświęcono obronie dobrego imienia Polski
i Polaków. Wskazywano, że bardzo dobrze
układa się współpraca księży z konsulatami
i ambasadami polskimi. O. Janusz Błażejak
postulował, by forum duchowieństwa polonijnego było stałym elementem światowych
zjazdów Polonii, a w statucie Rady Polonii
Świata znalazło się odwołanie do wartości
chrześcijańskich.
Mówiąc o pracach forum edukacyjnego,
Tadeusz Pilat podkreślił, że w ostatnim czasie
ze 160�����������������������������������������
����������������������������������������
do 200 tys. wzrosła liczba dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego za granicą. Polskie środowiska odczuwają jednak
brak nauczycieli. Postulował uruchomienie
studiów i stypendiów dla polonijnych nauczycieli, zwiększenie liczby dzieci przyjeżdżających do Polski, dostosowanie podręczników
do kompetencji językowych uczniów i przygotowanie specjalnych programów dla
młodzieży polskiego pochodzenia w�����
����
Ameryce Południowej. Forum zaapelowało także
o wsparcie polskiego szkolnictwa na Litwie,
Łotwie, Ukrainie, Białorusi i w Czechach.
Teresa Sygnarek, przewodnicząca Komisji Statutowej Rady Polonii Świata, prezes Zjednoczenia Polaków w Szwecji, mówiła
o ����������������������������������������
forum mediów polonijnych. Jak podkreśliła, dzięki warsztatom i wykładom 80 dziennikarzy z 25 krajów mogło podnieść swoje
zawodowe kwalifikacje.
Odnosząc się do sprawozdań z obrad
forów tematycznych, marszałek Stanisław
Karczewski zapowiedział, że więcej niż dotąd
młodych Polaków z zagranicy będzie mogło
przyjeżdżać do naszego kraju na wakacyjny
wypoczynek. Poparł też konieczność zwiększenia liczby staży dla młodych naukowców
polonijnych w Polsce. Zapowiedział wydanie
dwujęzycznych kompendiów wiedzy dla Polonii, zawierających najważniejsze informacje
z polskiej historii, kultury, tradycji, a także
nowe projekty dla Polonii z��������������
Ameryki
�������������
Południowej. Podkreślił, że autorytetami w sprawie tego, jak kształtować relacje z Polonią
i Polakami za granicą, pozostaną prof. Andrzej Stelmachowski i Maciej Płażyński, którzy tak wiele zrobili dla łączności z naszymi
rodakami żyjącymi poza krajem.
22 września w ogrodach Domu Polonii
w Pułtusku marszałek Stanisław Karczewski
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spotkał się z młodymi uczestnikami V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy,
a także młodymi wolontariuszami pomagającymi w przygotowaniu i przebiegu zjazdu.
Wyraził uznanie dla ich pracy i zachęcał do
uczestniczenia w programach skierowanych
do nich, m.in. w stażach w���������������
��������������
polskim parlamencie. Podczas spotkania rozmawiano też
o roli młodzieży w krzewieniu polskości. Szef
Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski
zaprezentował projekt „Polska jest w Tobie”,
skierowany do młodych przedstawicieli Polonii. Wpisuje się on w tradycję programów
dla młodzieży polonijnej, realizowanych
przez Kancelarię Senatu i Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, takich jak „Lato z Polską”.

23 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie kard. Kazimierz
Nycz odprawił uroczystą mszę św. na

zakończenie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Podkreślił, że
świątynia jest wyrazem wdzięczności
za odzyskanie niepodległości. Zachęcił
wszystkich Polaków w kraju i za granicą
do uczestnictwa w jej dalszym tworzeniu.
Wyraził zgodę na przeznaczenie jednej
z bocznych kaplic ś����������������������
�����������������������
wiątyni na Maryjną Kaplicę Polonijną. Prośba o to została zawarta
w uchwale podjętej na nadzwyczajnym
zjeździe Rady Polonii Świata w 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości
i 40-lecie rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. Po mszy marszałek Stanisław Karczewski odsłonił tablicę pamiątkową Rady
Polonii Świata w 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Rozmowa z marszałkiem Stanisławem Karczewskim
– Pod koniec września odbył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. W wystąpieniu podsumowującym wydarzenie powiedział Pan, że było to najważniejsze wydarzenie
polonijne w tej kadencji Senatu.
– Zjazd został zwołany w szczególnym momencie, w roku 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Suwerenna, niepodległa Polska to wspólne osiągnięcie Polaków
w kraju i poza granicami. Polonia i Polacy za granicą współdefiniują polskie doświadczenie dziejowe, współtworzą polską tożsamość. Kiedy Polska straciła niepodległość, na
emigracji tlił się płomień wolności, to tam powstawały wybitne dzieła Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Chopina, które ukształtowały naszą wrażliwość narodową. To setki
tysięcy ludzi, tych anonimowych, ale i tych sławnych, którzy z różnych powodów opuścili
Polskę, ale nigdy o niej nie zapomnieli, to wreszcie Polacy, którzy nigdzie nie wyjechali,
ale na skutek wojennej zawieruchy przesunięto granice i znaleźli się w obcym kraju – to
oni wszyscy złożyli się na naszą tożsamość narodową. Obecnie poza naszą ojczyzną żyje
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blisko 20 milionów Polaków i oni, tak jak w przeszłości, razem z nami kształtują wizerunek
Polski. Zatem celebrowanie tego wielkiego jubileuszu nie mogło odbyć się bez przedstawicieli Polonii i Polaków z całego świata. Zaprosiliśmy do udziału w nim bardzo szeroką
reprezentację naszych rodaków z zagranicy; było ponad 600 delegatów z 44 krajów świata, którzy reprezentowali blisko 200 organizacji polonijnych. Był to duży wysiłek organizacyjny, który pokazał, że Polacy w kraju i poza granicami tworzą wspólnotę narodową.
– Jakie cele oprócz manifestacji wspólnoty narodowej i wspólnego celebrowania wielkiej
rocznicy przyświecały zjazdowi?
– Senat, który jest tradycyjnym opiekunem Polonii i Polaków poza granicami, chce, by
nasi rodacy z zagranicy angażowali się w życie naszej ojczyzny, chce, by wracali do kraju. Jeśli natomiast pozostaną poza granicami – by służyli naszej ojczyźnie swoją wiedzą,
doświadczeniem, by swoją pracą na obczyźnie współkształtowali dobry wizerunek Polski
w świecie, by pracowali na rzecz naszej ojczyzny i jej marki. Pragnę podkreślić, że nasze
relacje z Polonią i Polakami za granicą kształtujemy w dialogu. Zjazd był okazją do takiej
rozmowy i wysłuchania szerokiej reprezentacji naszych rodaków. Oprócz głębokiej refleksji historycznej, podsumowania minionego stulecia w ramach zjazdu obradowały fora
tematyczne, które zgłosiły swoje wnioski i postulaty dotyczące przyszłości współpracy
z krajem.
– Jakie są te najważniejsze postulaty środowisk polonijnych i polskich poza granicami?
– Te oczekiwania są zgodne z naszymi propozycjami. Po wcześniej przeprowadzonych
konsultacjach Senatu ze środowiskami polskimi za granicą i polonijnymi uzgodniliśmy, że
priorytetem w naszych działaniach ma być wsparcie edukacji i oświaty polskiej poza granicami. Zjazd potwierdził słuszność obranych przez nas kierunków współpracy. Z roku na
rok coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na ten cel. Jak się okazuje, nasze działania przynoszą rezultaty. Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat w sprawozdaniu z forum edukacji polonijnej powiedział, że w ciągu ostatnich 2 lat odnotowano
wzrost liczby polskich dzieci poza granicami uczących się języka polskiego. Wskazywano
jednocześnie, że brakuje nauczycieli polonijnych i postulowano uruchomienie studiów
przygotowujących tych nauczycieli do zawodu, połączonych z systemem stypendialnym.
Z pewnością przyjrzymy się tym postulatom wspólnie z ministerstwem edukacji. Bardzo
wiele postulatów dotyczyło dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia żyjących z dala od
Polski. To zrozumiałe, bo to wyraz troski o przyszłość związku tych młodych ludzi z krajem
przodków, a także troska o przyszłość organizacji polskich i polonijnych poza granicami.
W swoim wystąpieniu na zjeździe zapowiedziałem, że Senat zamierza jeszcze większą
wagę przywiązywać do przyjazdów dzieci i młodzieży polonijnej na wypoczynek do kraju,
bo to najlepsza forma pozyskania tych młodych ludzi dla polskości. Kontakt z rówieśnikami
z Polski, z językiem, historią i kulturą stwarza tę unikatową szansę.
– Zapowiedział Pan, że zostanie zwołany Zjazd Młodej Polonii.
– Tak, chciałbym spotkać się z młodymi ludźmi polskiego pochodzenia z zagranicy. Chciałbym wysłuchać tych ludzi i spojrzeć z ich perspektywy na związki z Polską. Już teraz
przykładamy dużą wagę do kształcenia liderów polonijnych. Wierzymy, że młodzi ludzie,
których wykształcimy w tym kierunku, będą umieli przyciągnąć innych do pracy polonijnej. W dyskusjach zjazdowych delegaci zastanawiali się, jak przekonać młodych ludzi
do Polski, co zrobić, by polskość była dla nich wartością. Mówiłem o tym, że my w kraju
możemy jeszcze lepiej zadbać o to, by Polska była dla Polonii i Polaków z zagranicy punktem odniesienia, że musimy umacniać pozycję Polski w Europie, że musimy być państwem
dobrze rządzonym, solidarnym i nowoczesnym i że to wszystko jest w zasięgu naszych
możliwości. Państwo, które nie tylko z Europy korzysta, ale ma Europie coś istotnego
do zaoferowania, może młodych ludzi przekonać, że warto być Polakiem.
– Czy po tym zjeździe można się spodziewać zmian w kierunkach współpracy z naszymi
rodakami z zagranicy?
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– Jak już powiedziałem, zjazd potwierdził przyjęte przez nas priorytety. Zaproponowałem – i to potem pojawiło się wśród postulatów – by zwrócić większą uwagę na Amerykę Południową. Tam stara emigracja odchodzi, młodzi przestają mówić po polsku, i jeśli
nie zainwestujemy w ośrodki kultury polskiej, w naukę języka polskiego, to stracimy ich
dla polskości bezpowrotnie. Chcemy zatem przedstawić ofertę dla naszych młodych
rodaków żyjących na tym kontynencie. Mówiłem także o tym, że w 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości Senat chce przychylić się do, zgłaszanego od dawna przez
naszych rodaków żyjących poza granicami, postulatu dotyczącego reprezentanta Polonii
w polskim parlamencie. To z naszej strony będzie podziękowanie 20 milionom Polaków
żyjących poza granicami. Zasługują na to, by mieć swoich senatorów. Powstaje w Senacie
inicjatywa ustawodawcza, która zwiększy o dwóch liczbę senatorów, tak by Polacy zza
wschodniej granicy mieli swojego przedstawiciela w Senacie i by miała go Polonia zza
zachodniej granicy. Będziemy przekonywać opozycję do tego rozwiązania. Do tej pory
w kwestiach Polonii i Polaków poza granicami w Polsce panował konsensus polityczny.
Mam nadzieję, że w sprawie tego projektu będziemy mogli liczyć na przychylność opozycji. Oczywiście, podczas zjazdu była mowa o naszych rodakach na Wschodzie. Mówiłem,
że będziemy chcieli uchylać drzwi Zachodu naszym sąsiadom ze Wschodu. Polska ma
w tym interes, bo w ten sposób wspiera zamieszkałych w tych krajach Polaków i utrwala dziedzictwo Rzeczypospolitej. Będziemy także działać na rzecz podniesienia statusu
naszych rodaków na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Przyjrzymy się postulatom zgłaszanym
przez poszczególne fora tematyczne. Znalazło się tam wiele interesujących propozycji,
które warto rozwijać, które mogą stać się inspiracją do nowych form współpracy z Polonią
i Polakami poza granicami. Należy podkreślić, że Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy to
była również okazja do spotkania, do rozmów, do wymiany doświadczeń między bardzo
różnymi środowiskami polonijnymi. Efekty pracy poszczególnych forów tematycznych po
przeanalizowaniu z czasem na pewno znajdą odzwierciedlenie we wnioskach składanych
do Senatu o dofinansowanie zadań polonijnych.

Z posiedzeń Senatu
Rozpatrzone ustawy
63. posiedzenie Senatu
(10–11 i 13 lipca 2018 r.)
Ułatwienia w przedłużaniu koncesji
wydobywczych
Ponoszone przez przedsiębiorców ryzyko inwestycyjne, związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem
węglowodorów ze złóż przy jednoczesnej
ochronie interesów Skarbu Państwa, ma
zmniejszyć ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych
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Senator Wojciech Piecha, sprawozdawca komisji:
środowiska i gospodarki w sprawie nowelizacji prawa geologicznego.
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innych ustaw, przyjęta przez Izbę bez poprawek. Zmiany w prawie geologicznym
i górniczym, tzw. pakiet gospodarczy, mają
ułatwić przedsiębiorcom przedłużenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego, brunatnego i siarki rodzimej, których ważność
w najbliższych latach wygaśnie. Przedłużenia wymaga 18 koncesji na wydobycie węgla kamiennego i 6 koncesji na wydobycie
węgla brunatnego.
Zmiany procedury szacowania szkód
łowieckich
Procedurę szacowania szkód łowieckich
i ustalania wysokości odszkodowania modyfikuje ustawa o zmianie ustawy – Prawo
łowieckie oraz niektórych innych ustaw,
przyjęta przez Izbę bez poprawek. Przekazuje wojewódzkim ośrodkom doradztwa
rolniczego zadania dotychczas przypisane
gminom i ich jednostkom pomocniczym.
W szacowaniu szkód, wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie,
jelenie, daniele i sarny, a także podczas polowania, zamiast przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce występowania
szkody będzie uczestniczył przedstawiciel
wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Wniosek o szacowanie szkód będzie
składany do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, odpowiedzialnego także
za sporządzenie protokołów po zakończeniu
oględzin i ostatecznego szacowania.

Ustawa wprowadza także zmiany
w ustawie o lasach, w wyniku których środki funduszu leśnego z określonych źródeł
będą przeznaczane na zwrot zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
w szacowaniu szkód łowieckich i ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody.
Środki z tego funduszu będzie można przeznaczać na finansowanie określonych działań w lasach użytkowanych wieczyście przez
parki narodowe.
„Konstytucja dla nauki”
Uzależnienie możliwości uczelni, m.in. do
prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych,
od kategorii naukowych, jakie uzyskają
w prowadzonych przez siebie dyscyplinach,
przewiduje tzw. konstytucja dla nauki, czyli
ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce. Uprawnienia do prowadzenia
studiów i nadawania stopni naukowych
otrzymają uczelnie, a nie ich jednostki organizacyjne. Planowany jest nowy podział
dyscyplin, wzorowany na tym proponowanym przez OECD.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin.

Senator Maciej Łuczak, sprawozdawca komisji: środowiska i rolnictwa w sprawie nowelizacji prawa
łowieckiego.
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Według ustawy organem publicznej
szkoły wyższej, oprócz rektora i senatu, będzie również nowe gremium – rada uczelni,
wybierana przez społeczność danej uczelni.
Rektor zyska, kosztem gremiów kolegialnych, np. rad wydziałów, większą możliwość
kształtowania polityki uczelni.
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Izba wprowadziła 4 poprawki do ustawy. Jedna z nich zakłada, że instytut Polskiej
Akademii Nauk może zostać włączony do
uczelni na wniosek prezesa PAN albo dyrektora instytutu PAN. Kolejna znosi wymóg,
by indywidualne studia międzydziedzinowe
były 2-profilowe i kilkupoziomowe. Na mocy
innej zmiany obniżono wymagania wobec
osób starających się o uzyskanie stopnia
doktora – wystarczy mieć poświadczoną
znajomość języka obcego na poziomie co
najmniej B2. Dzięki kolejnej poprawce Senatu urzędujący sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego i sędzia w stanie
spoczynku uzyskają prawo do dożywotniego zatrudnienia na uczelni bez względu na
wynik oceny pracowniczej.
Dodatkowe uprawnienia
dla deportowanych do pracy przymusowej
Osoby deportowane do pracy przymusowej
otrzymają dodatkowe uprawnienia związane ze służbą zdrowia i opieką społeczną:
prawo do korzystania poza kolejnością ze
świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
prawo do uzyskania ambulatoryjnych
świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
pierwszeństwo do środowiskowej opieki

Senator Andrzej Kamiński, sprawozdawca komisji
rodziny w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniu
pieniężnym przysługującym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domu
pomocy społecznej dzięki ustawie o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja wprowadza
legitymację osoby deportowanej, która potwierdza prawo do korzystania z przyznanych uprawnień.
Izba uchwaliła 2 poprawki do ustawy.
Pierwsza przewiduje, że legitymacja osoby
deportowanej do pracy przymusowej lub
osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub ZSRR będzie wydawana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Druga
zmienia datę wejścia w życie noweli na
30 października 2018 r.
Obowiązkowe kaucje dla gospodarujących
odpadami i monitoring na wysypiskach
Eliminacja nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami to cel ustawy o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw. Wprowadza ona m.in. obowiązkową
kaucję dla przedsiębiorców prowadzących
działalność w zakresie gospodarowania odpadami. W�����������������������������
����������������������������
razie porzucenia odpadów samorządy będą miały środki finansowe na
ich zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Obowiązkowy będzie też monitoring
na wysypiskach. Skrócono z 3 lat do roku
okres składowania śmieci na wysypiskach.
Firmy, ubiegając się o pozwolenie na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem odpadów, będą musiały wykazać, że
są właścicielami gruntu, ich użytkownikami wieczystymi bądź mają potwierdzoną
notarialnie umowę dzierżawy.
Izba przyjęła ustawę z 16 poprawkami.
Zdecydowała, że prowadzenie działalności
związanej z gospodarką odpadową będzie
możliwe również na terenie, gdzie decyzja o����������������������������������
warunkach
���������������������������������
zabudowy nie jest wymagana. Senatorowie uznali, że uzależnienie
wydawania pozwoleń na lokalizację przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem
odpadami od uchwalenia na terenie gminy miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego stanowiłoby zbyt duże
ograniczenie dla rozwoju tej�����������
działalności gospodarczej. Obecnie znacząca liczba
gmin nie ma ustanowionych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
dla całej gminy. Izba opowiedziała się też za
dłuższym (do 3 lat) niż przyjął Sejm okresem
magazynowania niezanieczyszczonej ziemi,
wydobywanej w trakcie robót budowlanych
i wykorzystywanej do budowy np. dróg.
Wprowadziła definicję niezanieczyszczonej
gleby lub ziemi. Doprecyzowa��������������
ła������������
też, że zakaz przywozu do Polski zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących
z przetworzenia odpadów komunalnych nie
dotyczy odpadów surowcowych przeznaczonych do recyklingu. Część przyjętych poprawek miała charakter techniczno-legislacyjny
i redakcyjny.
Szybszy wzrost nakładów na publiczny
system ochrony zdrowia
Przyspieszenie tempa wzrostu nakładów
finansowych na publiczny system ochrony
zdrowia, tak by nie mniej niż 6% PKB było
przeznaczane na ten cel od 2024 r. (4,78%
w�����������������������������������������
2018
����������������������������������������
r.), zakłada ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw��������������������
, przyjęta przez Senat bez poprawek. Realizuje jeden z zapisów
porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Lekarzy z 8 lutego 2018 r.
Zgodnie z ustawą lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach

rezydentury, w dziedzinie określanej jako
niepriorytetowa, otrzyma wynagrodzenie
większe o���������������������������������
600�����������������������������
��������������������������������
zł
����������������������������
miesięcznie, a w dziedzinie priorytetowej (deficytowa) – o 700 zł
miesięcznie. Aby otrzymać wyższe wynagrodzenie zasadnicze, lekarz będzie musiał
zobowiązać się do przepracowania – w�����
����
placówce służby zdrowia finansowanej ze
środków publicznych – łącznie 2 lat w ciągu
kolejnych 5��������������������������������
lat,
�������������������������������
następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. Środki na
podniesienie wynagrodzenia zasadniczego
będą przekazywane zakładowi zatrudniającemu lekarza na podstawie umowy zawartej
z ministrem zdrowia. Zmienione przepisy
uwzględniają też dyżury pełnione w ramach
programu specjalizacji w kosztach umów
rezydenckich. Z budżetu państwa będzie
finansowanych 40 godzin i 20 minut dyżuru w miesiącu (4 x 10 godz. 5 min). Lekarze
rezydenci będą mieli zapewnione finansowanie dyżurów na jednakowych podstawach
i przy zastosowaniu jednorodnych stawek.
Określono ponadto sposób przekazywania podmiotom leczniczym – będącym
świadczeniodawcami, którzy zawarli
z NFZ umowy obejmujące udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach
całodobowych lub całodziennych – środków
na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i kosztów podwyższenia należnego z tego
tytułu dodatku za wysługę lat.
Wynagrodzenie lekarza specjalisty zatrudnionego na etacie wzrośnie do 6750 zł,
ale pod warunkiem że będzie on pracował
tylko u jednego pracodawcy, czyli w jednym
szpitalu. Lekarz specjalista dodatkowo zatrudniony będzie mógł być w����������������
���������������
poradniach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych
i pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach
rehabilitacji leczniczej i�������������������
������������������
opieki długoterminowej. Wynagrodzenia lekarzy będą podwyższane od dnia wejścia noweli w życie,
z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r.
Bezpłatna pomoc prawna

Senator Tomasz Grodzki, sprawozdawca wniosku
mniejszości Komisji Zdrowia w sprawie nowelizacji
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej osobom, które z powodu sytuacji materialnej
nie mogą skorzystać z płatnych usług prawniczych, zapewni ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
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Sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
senator Rafał Ambrozik.

edukacji prawnej oraz niektórych innych
ustaw. Nowa forma pomocy bezpłatnej –
poradnictwo obywatelskie, obejmujące
również mediację – jest adresowana przede
wszystkim do osób zadłużonych, mających
problemy mieszkaniowe.
Ustawa, przyjęta przez Izbę bez poprawek, przewiduje też, że starosta będzie mógł
wnosić o wydłużenie czasu trwania dyżuru
nieodpłatnej pomocy prawnej. Wprowadza
też wymóg, by doradca posiadał wykształcenie wyższe.
Program „Mieszkanie na start”
Program dopłat do czynszów „Mieszkanie na start” ma być kierowany do ludzi,
których nie stać na wynajem czy zakup
mieszkania na rynku komercyjnym, ale
ich dochody są zbyt wysokie, by mogli się

ubiegać o����������������������������
mieszkania
���������������������������
komunalne. Zasady stosowania tych dopłat określa ustawa
o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w�����������������������
pierwszych
����������������������
latach najmu mieszkania. Głównym kryterium decydującym o przyznaniu dopłaty do najmu
będzie dochód. Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o����
do���
płatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód
nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia. Na każdą kolejną osobę w����������
gospodar���������
stwie domowym limit 60% jest zwiększany
o 30 punktów procentowych.
Beneficjenci będą weryfikowani pod kątem dalszego spełniania kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymywania
dopłat co roku. W���������������������������
��������������������������
razie niespełniania kryteriów dochodowych prawo do dopłat będzie
zawieszone lub wygaszone. Jeżeli dochód
rodziny się powiększy, to dopłaty nie będą
wstrzymywane, tylko pomniejszane na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Z dopłat będzie
można skorzystać niezależnie od tego, czy
wybierze się opcję najmu mieszkania z dochodzeniem do własności, czy tylko najem.
Dopłaty do najmu mają obowiązywać
przez 15 lat. W 2019 r. na dopłaty ma być
przeznaczone 200 mln zł. W latach 2020–33
co roku kwota z�������������������������
poprzedzającego
������������������������
roku będzie powiększana o 200 mln zł. Od 2034 r.
dopłaty będą wynosiły co roku tyle samo,
czyli 3,2 mld zł.
Izba wprowadziła 10 poprawek do ustawy. Umożliwią one pokrywanie z wniesionej kaucji należności związanych z zawartą
umową najmu w trakcie jej trwania, złożenie wniosku o dopłaty już na etapie zawarcia
umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu. Kolejna poprawka przewiduje
wcześniejsze wejście w życie przepisów dotyczących przeprowadzania naboru najemców przez gminę i zawierania umów najmu
i dopuszczenia do systemu dopłat najemców,
którzy zasiedlili mieszkania przed dniem
wejścia ustawy w życie. Pozostałe zmiany
miały charakter redakcyjny.
Standardy urbanistyczne dla inwestorów

Senator Wiesław Dobkowski, sprawozdawca Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach
najmu mieszkania.

7/2018 – lipiec–wrzesień 2018 r.

Standardy urbanistyczne dla inwestorów wprowadza ustawa o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, przyjęta przez Senat bez poprawek.
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powyżej 100�������������������������������
������������������������������
tys. mieszkańców – 1,5��������
�������
km. Inwestycja musi być realizowana na obszarze
zapewniającym dostęp do terenów rekreacyjnych, w takich samych odległościach, jak
w wypadku szkół i przedszkoli.
W ustawie wprowadzono też standardy dotyczące wysokości budynków. W�����
mia����
stach do 100 tys. mieszkańców mogą one
mieć maksymalnie 4�����������������������
����������������������
kondygnacje, a��������
�������
w������
�����
większych – 14 kondygnacji. Jeśli w okolicy 500 m
znajdują się już inwestycje mieszkaniowe
o wyższych kondygnacjach, to powstająca
inwestycja może mieć tyle pięter, ile sąsiadująca z nią zabudowa.
Sprawozdawca wniosku mniejszości komisji samorządu w sprawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących senator Piotr Florek.

Przewiduje skrócenie z 5 lat do roku okresu
przygotowania inwestycji mieszkaniowych
i określenie ich standardów, m.in. odległości od szkół czy przystanków komunikacji
miejskiej. Inwestycja musi mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a minimalna
szerokość drogi wewnętrznej nie może być
mniejsza niż 6 m. Przystanki komunikacji
miejskiej muszą być w odległości 1 km od
budowanych mieszkań, ale w�������������
miastach
������������
powyżej 100 tys. mieszkańców muszą być bliżej
– do 500 m. Szkoły i przedszkola powinny być
budowane w odległości 3 km, a w miastach

Zapobieganie wyłudzeniom skarbowym
w sektorze finansowym
Przeciwdziałanie wyłudzeniom skarbowym to cel ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych
ustaw. Przewiduje ona informowanie klienta przez banki o zamrożeniu rachunku.
Banki mają informować przedsiębiorcę
o żądaniu lub dokonaniu blokady wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, że dokonano blokady rachunków tego przedsiębiorcy na jego żądanie.
Nowela, przyjęta przez Izbę bez poprawek, rozszerza także zakres danych
przesyłanych w trybie dziennym przez banki

Senator Arkadiusz Grabowski, sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
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i SKOK w mechanizmie STIR o adresy IP,
informacje o innych blokadach i zajęciach
wierzytelności oraz o���������������������
��������������������
pełnomocnikach składających dyspozycje transakcji. Rozszerza definicję rachunku podmiotu kwalifikowanego
o rachunek VAT i rachunek lokaty terminowej.
Przewidziano także zmiany dotyczące zasad
informowania klienta o tej blokadzie.

64. posiedzenie Senatu
(24–27 lipca 2018 r.)
Zmiana procedury wyboru I prezesa Sądu
Najwyższego
Rozwiązanie problemu braków kadrowych
w sądach i usprawnienie działania prokuratury, a także poprawa efektywności funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa
to cele zmian, przewidzianych w ustawie
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw, przyjętej przez Senat bez poprawek.
Nowelizacja zmienia procedurę wyboru
I prezesa Sądu Najwyższego i obsady stanowisk w tym sądzie. Zakłada, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN będzie wybierało
i przedstawiało prezydentowi kandydatów
na I prezesa SN niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN, a nie
– jak dotychczas – dopiero, gdy obsadzone
są niemal wszystkie stanowiska.

Sprawozdawczyni Komisji Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia senator Bogusława Orzechowska.

przyjęta przez Izbę bez poprawek, ustawa
o zmianie ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia oraz niektórych innych
ustaw. Dzięki nim pacjent i jego przedstawiciel będą mieli dostęp do informacji o�����
����
planowanych świadczeniach, refundowanych
lekach czy wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Za pomocą IKP pacjent
będzie mógł także upoważnić określoną
osobę do dostępu do jego dokumentacji
medycznej.
Możliwe będzie wystawianie recept dla
pacjentów kontynuujących leczenie lub zleceń na środki medyczne przez pielęgniarki
i �������������������������������������
położne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Zgodnie z ustawą minister zdrowia określi
w rozporządzeniu wykaz produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza,
w�����������������������������������������
wypadku
����������������������������������������
których nie dopuszcza się sprzedaży wysyłkowej, co ma uniemożliwić nielegalny wywóz leków i dostęp do preparatów,
jakie nie powinny być sprzedawane drogą
wysyłkową.
Większe kary dla sprzedawców dopalaczy

64. posiedzenie Senatu.

Internetowe Konto Pacjenta i Zintegrowany Informator Pacjenta
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i Zintegrowany Informator Pacjenta wprowadza,
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Dopalacze będą traktowane jak narkotyki,
zgodnie z��������������������������������
�������������������������������
ustaw��������������������������
ą o zmianie ustawy o �����
przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przyjętą
przez Izbę bez poprawek. Za posiadanie nowych środków psychoaktywnych będzie
grozić do 3 lat więzienia, a za handel nimi
– nawet do 12 lat. Chodzi o skuteczniejsze
przeciwdziałanie zagrożeniom, które niosą ze sobą nowe substancje psychoaktywne.
Dzięki nowelizacji dopalacze szybciej będą
wpisywane do wykazu nowych substancji
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psychoaktywnych. Wszystkie listy związków zakazanych znajdą się w załączniku
do rozporządzenia ministra zdrowia, a nie
do ustawy, co ułatwi ich aktualizację i przyspieszy delegalizację kolejnych dopalaczy.
Nowelizacja wprowadza obowiązek
zgłaszania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wypadków zatruć substancjami psychoaktywnymi. Placówki, które podejrzewają
pacjenta o ich stosowanie, będą musiały zawiadomić o tym powiatowego inspektora
sanitarnego. Informacje o osobach, które
trafiły do szpitala z powodu zatrucia dopalaczami, trzeba będzie także niezwłocznie przekazywać głównemu inspektorowi
sanitarnemu.
Lepsza kontrola rynków rolnych
Zwiększenie efektywności służb kontrolujących niektóre rynki rolne i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk, np.
przepakowywania owoców i warzyw z zagranicy i sprzedawania ich jako polskie, ma
na celu ustawa o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie
niektórych rynków rolnych.
Nowela, przyjęta przez Senat bez poprawek, przewiduje rozwiązania wzmacniające
i usprawniające działania służb kontrolnych.
Inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie mógł

prowadzić kontrolę świeżych owoców i warzyw nieobjętych wymaganiami unijnymi
na podstawie okresowego imiennego upoważnienia. Pozwoli to na przeprowadzenie
jednorazowo kontroli u wielu handlowców,
np. sprzedających owoce i warzywa na
rynkach hurtowych, których dane nie mogły być znane inspektorowi przed kontrolą. Każdy podmiot wprowadzający artykuły
rolno-spożywcze do obrotu będzie musiał
mieć informacje umożliwiające ich identyfikację i odróżnienie od innych artykułów
rolno-spożywczych.
W noweli m.in. zastąpiono grzywny
wyższymi karami pieniężnymi za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej
owoców i warzyw, w tym obowiązku informowania o pochodzeniu produktu. Wprowadzono też dodatkowe kary za nieokazanie
dokumentów danej partii owoców lub warzyw albo niezamieszczenie w tych dokumentach wymaganych informacji i podanie
danych nieprawdziwych. Karane będzie
również ponowne wprowadzanie do obrotu
owoców i warzyw, wobec których wydano
orzeczenie o ich niezgodności z wymogami
unijnymi. Za utrudnianie wojewódzkiemu
inspektorowi lub inspektorowi inspekcji handlowej kontroli będzie grozić kara
w wysokości do 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, a za wprowadzanie do
obrotu owoców i warzyw niespełniających
wymagań jakości handlowej – w wysokości

Senator Józef Łyczak, sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.
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do 5-krotnej wartości korzyści majątkowej
uzyskanej lub możliwej do uzyskania przez
wprowadzenie tych artykułów do obrotu.
Kara ta nie będzie mogła być niższa niż
500 zł.
Zmiany zasad wyboru posłów do
Parlamentu Europejskiego
Zmianę zasad wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego wprowadza ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy,
przyjęta przez Izbę bez poprawek. Zamiast
1 ponad 50-mandatowego okręgu wyborczego wprowadza 13 okręgów wyborczych z wybieranymi w nich co najmniej
3 posłami. Nowela skraca też z 5 do 3 dni
niektóre terminy, m.in. na usunięcie wad
zawiadomienia przez komitet wyborczy
organu wyborczego o�������������������
utworzeniu
������������������
komitetu; z������������������������������������
3����������������������������������
�����������������������������������
do ������������������������������
2�����������������������������
dni
����������������������������
na odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowień
okręgowej komisji wyborczej, związanych
z rejestracją list kandydatów na posłów
lub kandydata na senatora; z 3 do 2 dni na
wniesienie skargi na odmowę przyjęcia
przez PKW zawiadomienia o utworzeniu
komitetu wyborczego w���������������
wyborach
��������������
samorządowych. Na PKW nałożono ponadto

Niższe składki ZUS dla małych firm
Zmiany, zaplanowane w ustawie o zmianie
niektórych ustaw w celu obniżenia składek
na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych
wykonujących działalność gospodarczą na
mniejszą skalę, mają pomóc w ograniczeniu „szarej strefy” oraz pobudzić aktywność zawodową i przedsiębiorczość. Nowela,
przyjęta przez Senat bez poprawek, obniża
składkę ZUS dla małych firm. Osoby prowadzące 1-osobową działalność gospodarczą,
których przeciętne miesięczne przychody
nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł),
będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie
społeczne. Dotychczas przedsiębiorcy niezależnie od wysokości przychodu płacili
taką samą składkę ZUS.

Senator Adam Gawęda, sprawozdawca komisji: rodziny i gospodarki w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia
społeczne osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą na mniejszą skalę.

Sprawozdawca komisji: praw człowieka, samorządu terytorialnego oraz ustawodawczej w sprawie
nowelizacji kodeksu wyborczego senator Stanisław
Gogacz.

obowiązek określenia w uchwale liczby
posłów wybieranych w danych okręgach
i przekazania jej prezydentowi, który na
podstawie tych informacji będzie podawać
w rozporządzeniu liczbę mandatów w danych okręgach.
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Tzw. mały ZUS zacznie obowiązywać
1 stycznia 2019 r. Mikro- i małe firmy po
zmianie przepisów płaciłyby miesięcznie
na ZUS ok. 660 zł, a nie 1,2 tys. Z nowych
rozwiązań ma skorzystać ok. 200 tys. firm,
które zaoszczędzą w ten sposób ok. 1,5 mld zł.
Powołanie spółki Polskie Domy Drewniane
Utworzenie spółki Polskie Domy Drewniane (PDD) przewiduje ustawa o zmianie
ustawy – Prawo ochrony środowiska, przyjęta przez Senat bez poprawek. Ma wspierać
budownictwo mieszkaniowe w Polsce przy
wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego i nowych
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Sprawozdawca komisji: środowiska i infrastruktury
w sprawie nowelizacji prawa ochrony środowiska senator Robert Gaweł.

rozwiązań technologicznych przetwarzania drewna. PDD będzie operatorem
mieszkaniowym, działającym w ramach
programu Mieszkanie +, a inwestycje spółki będą przeznaczane na wynajem i najem
z opcją dojścia do własności.
Niewyrażenie zgody na zarządzenie
przez prezydenta RP ogólnokrajowego
referendum
Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez
prezydenta Andrzeja Dudę referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w konstytucji. Projekt zawierał 10 pytań referendalnych,
które dotyczyły: uchwalenia nowej konstytucji lub wprowadzenia zmian w obecnie
obowiązującej; unormowania w����������
���������
konstytucji obowiązku przeprowadzania referendum

ogólnokrajowego na wniosek co najmniej
1 mln obywateli oraz określenia ważności tego referendum przy 30-procentowej
frekwencji; wprowadzenia w konstytucji
zmian w���������������������������
��������������������������
umocowaniu władzy wykonawczej (pozycja ustrojowa prezydenta, Rady
Ministrów i�������������������������������
������������������������������
prezesa Rady Ministrów); wprowadzenia w konstytucji zapisu dotyczącego
wyborów do Sejmu RP w 1- lub wielomandatowych okręgach wyborczych; podkreślenia
w konstytucji znaczenia chrześcijańskich
źródeł państwowości polskiej oraz kultury
i���������������������������������������
��������������������������������������
tożsamości narodu polskiego; konstytucyjnego unormowania członkostwa Polski
w UE i NATO; zagwarantowania ochrony
polskiego rolnictwa i��������������������
bezpieczeństwa
�������������������
żywnościowego Polski, ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa oraz praw nabytych
rodziny, pracy; określenia wieku emerytalnego dla kobiet i������������������������
�����������������������
mężczyzn; podziału jednostek samorządu terytorialnego (gminy,
powiaty i województwa).

65. posiedzenie Senatu
(26–28 września 2018 r.)
Ułatwienia w sprzedaży świń wolnych
od wirusa ASF
Sprzedaż świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) hodowanych na obszarach z ograniczeniami

Minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.
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wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ASF ma ułatwić ustawa o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP.
Na podstawie noweli, przyjętej przez Izbę
bez poprawek, mięso ze zdrowych świń
po przeprowadzonych badaniach będzie
mogło być sprzedawane bez jakichkolwiek
ograniczeń po cenie rynkowej.
Mniejsze podatki dla rolników
zakładających spółdzielnie
Zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni
rolników reguluje ustawa o spółdzielniach
rolników. Przewiduje też zmniejszenie obciążeń podatkowych dla rolników zakładających spółdzielnie, co ma ich zachęcić do
konsolidacji i wzmocnienia swojej pozycji na
rynku. Spółdzielnię może założyć minimum
10 rolników. Członkami spółdzielni mogą
być osoby fizyczne lub prawne prowadzące
gospodarstwo rolne, chów lub hodowlę ryb
oraz osoby fizyczne lub prawne niebędące
rolnikami prowadzące działalność w zakresie przechowywania, magazynowania,
sortowania, pakowania lub przetwarzania
produktów rolnych lub grup tych produktów.
Członkowie spółdzielni mogą zostać
zwolnieni z podatku i opłat lokalnych od budynków i�������������������������������������
budowli
������������������������������������
oraz ich części, a����������
także
���������
zajętych przez nie gruntów wykorzystywanych
na działalność określoną w������������������
�����������������
ustawie. Z�������
������
podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione będą dochody spółdzielni ze sprzedaży
produktów rolnych lub grup tych produktów, dla których spółdzielnię założono. Ulgi

Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie ustawy o spółdzielniach rolników senator
Jerzy Chróścikowski.
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te mają wesprzeć spółdzielnie w����������
���������
początkowym okresie ich działalności.
Spółdzielnie rolników będą wspólnie
planować i prowadzić produkcję oraz przetwórstwo produktów dostarczonych przez
członków, przechowywać, konfekcjonować
i standaryzować te produkty i prowadzić
handel, a także świadczyć członkom usługi,
np. upowszechniać metody uprawy, technologii produkcji czy prowadzić działalność
społeczną i oświatowo-kulturalną.
Senat wprowadził do ustawy 6 poprawek. Rozszerzył katalog podmiotów, które
mogą przystąpić do spółdzielni rolników,
o������������������������������������������
te���������������������������������������
świadczące usługi dla rolników z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń
służących produkcji rolnej. Postanowi�����
ł����
ponadto, że ulga od podatku od nieruchomości
będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 r.,
tak aby nie ograniczyło to dochodów samorządu gminnego w obecnym roku budżetowym. Pozostałe poprawki miały charakter
doprecyzowujący.
Gwarantowany próg najniższej płacy dla
niemedycznych pracowników
Gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej wprowadza
ustawa o zmianie ustawy o���������������
sposobie
��������������
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody
medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy

Senator Dorota Czudowska, sprawozdawczyni Komisji Zdrowia w sprawie noweli ustawy o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym.
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o Państwowym Ratownictwie Medycznym
oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy ona
np. dyspozytorów medycznych, opiekunów
medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych, statystyków medycznych, inżynierów medycznych, techników,
pracowników sterylizacji. W nowelizacji,
przyjętej przez Izbę bez poprawek, ustalono również korzystniejszy wskaźnik podwyższenia wynagrodzenia dla pielęgniarek
z wyższym wykształceniem magisterskim.
Zmiana zasad dotyczących kradzieży
Zasadę określania, czy popełniona kradzież
jest jeszcze wykroczeniem, czy już przestępstwem, zmienia ustawa o zmianie ustawy –
Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych
ustaw. Na poziomie 500 zł określa stały próg,
od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Zmienia
też przepis kodeksu karnego, zgodnie z�����
����
którym „odpowiada jak za 1 czyn zabroniony
wyczerpujący znamiona przestępstwa ten,
kto w�������������������������������������
������������������������������������
krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia 2 lub
więcej umyślnych wykroczeń przeciwko
mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo”.
Nowelizacja wydłuża ponadto z 7 do
14 dni termin na opłacenie mandatu np.
za wykroczenie drogowe zarejestrowane
fotoradarem, nieprawidłowe parkowanie
albo nieodśnieżenie chodnika przy domu.

Sprawozdawca komisji: praw człowieka i ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
wykroczeń oraz niektórych innych ustaw senator
Zbigniew Cichoń (z prawej).
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Przewiduje też zaostrzenie kar (podniesienie
grzywny z 250 do 1���������������������������
��������������������������
tys. zł i dodanie możliwości kary ograniczenia wolności) za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, a także
utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń,
obwinionych i��������������������������
�������������������������
ukaranych. Nowela umożliwi też policji stosowanie środków przymusu
w�������������������������������������
������������������������������������
ramach przeprowadzania czynności wyjaśniających wobec osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.
Izba wprowadziła 4 poprawki do ustawy.
Na podstawie pierwszej z nich wykonanie
kar lub środków karnych na zasadach określonych w�������������������������������
������������������������������
dodanym przepisie następowałoby już po popełnieniu 2, a nie co najmniej
2 czynów zabronionych, co spowoduje, że
wartość mienia będącego przedmiotem
szeregu wykroczeń będzie sumowana przy
2 i więcej czynach. Senat wprowadził też
zmiany językowe i redakcyjno-techniczne.
Uprawnienia do wystawiania zwolnień
lekarskich
Asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać e-zwolnienia zgodnie
z ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa, ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
przyjętą przez Senat bez poprawek�����
. Lekarz upoważni do wystawiania zwolnień
lekarskich pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
(pielęgniarki, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne). Upoważnienie będzie
można wydać na nie dłużej niż 12��������
�������
miesięcy. Po����������������������������������
upływie
���������������������������������
tego czasu kolejnych upoważnień będzie można udzielać także na
nie dłużej niż 12 miesięcy. W utworzonym
Rejestrze Asystentów Medycznych gromadzone będą dane o osobach mających
upoważnienia do wypisywania zwolnień,
przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych do weryfikacji.
W 2018 r. minister zdrowia za pośrednictwem NFZ będzie mógł dofinansować kwotą do 50 mln zł zakup urządzeń
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możliwość żądania zwrotu nieruchomości – gdy nieruchomość stała się zbędna
na cel publiczny uzasadniający jej nabycie
– wywłaszczonej w trybie rokowań i umowy poprzedzających wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. Izba zdecydowała
o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, przygotowanego przez Komisję
Ustawodawczą, który stanowi wykonanie
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
z 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 39/15).
Senator Antoni Szymański, sprawozdawca komisji
rodziny w sprawie noweli ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

informatycznych i oprogramowania oraz
przeprowadzenie szkoleń świadczeniodawców. Koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne
potrącane przez ZUS zostały przejściowo,
w 2019�������������������������������������
r.,
������������������������������������
obniżone z����������������������
0,20
���������������������
do 0,175%. Umożliwi to przekazanie dodatkowych pieniędzy
NFZ na potrzeby informatyzacji i szkolenia
dla świadczeniodawców.
Nowelizacja dostosowuje też przepisy
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19
czerwca 2018 r., orzekającego niezgodność
rozporządzenia ministra pracy i polityki
społecznej w������������������������������
sprawie
�����������������������������
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
z konstytucją w zakresie, w jakim przewiduje
ono obligatoryjne zamieszczanie symboli powodu niepełnosprawności, a w konsekwencji
rodzaju choroby, w���������������������������
��������������������������
szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny niepełnosprawności
w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Propozycja umożliwienia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
Senat opowiedział się za umożliwieniem byłym współwłaścicielom wywłaszczonej nieruchomości lub ich spadkobiercom żądania
zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub
jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel
określony w decyzji o �������������������
wywłaszczeniu, niezależnie od tego, czy wniosek taki złożyli
też pozostali byli współwłaściciele lub ich
spadkobiercy. Izba postanowiła wnieść do
Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami, przygotowany przez Komisję Ustawodawczą, stanowiący wykonanie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (sygn.
akt SK 26/14).

Podjęte uchwały
64. posiedzenie Senatu
(24–27 lipca 2018 r.)
Senat podjął uchwałę w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze

Senackie projekty ustaw
64. posiedzenie Senatu
(24–27 lipca 2018 r.)
Propozycja żądania zwrotu nieruchomości
wywłaszczonej w trybie rokowań
Senatorowie zaproponowali, by poprzedni właściciele lub ich spadkobiercy mieli
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64. posiedzenie Senatu.
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istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie (inicjatywa Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

65. posiedzenie Senatu
(26–28 września 2018 r.)
Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia zasług prof. Kazimierza Pelczara
w 75. rocznicę śmierci (projekt Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą); uchwałę w�������������������
������������������
100. rocznicę urodzin księdza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego (inicjatywa grupy senatorów);
uchwałę w rocznicę 40-lecia wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na
Stolicę Piotrową (projekt grupy senatorów).

Informacje
64. posiedzenie Senatu
(24–27 lipca 2018 r.)
Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 r.
Szef CBA Ernest Bejda poinformował, że
w wyniku działań operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze CBA w 2017 r. ujawnili szkody w mieniu Skarbu Państwa
w wysokości ok. 1 mld 705 mln zł, co stanowi ponad 3-krotny wzrost w stosunku

do 2016 r. Wartość ujawnionych korzyści
majątkowych to ponad 194 mln zł i 37,5 tys.
euro. W 2017�����������������������������
r.
����������������������������
CBA prowadziło 555 postępowań przygotowawczych (wszczętych 256,
zakończonych 174), 441 spraw operacyjnych
(wszczętych 192, zakończonych 148), 710 podejrzanym przedstawiono ponad 3 tys. zarzutów. Wobec podejrzanych zastosowano
tymczasowy areszt (121 wypadków), poręczenia majątkowe (218), dozór policji i����
���
zawieszenie w czynnościach służbowych (22),
zakaz opuszczania kraju (749).
Jak podkreślił szef CBA, na 540 kontroli operacyjnych tylko 4 nie uzyskały zgody
prokuratora generalnego. Coraz częściej CBA
korzysta z procedury zakupu kontrolowanego, kontrolowanego wręczenia lub przyjęcia
korzyści finansowej. „Jest ona skuteczna,
choć bywa kontrowersyjna. Mamy dowody
tego nawet w orzecznictwie Sądu Najwyższego” – zaznaczył szef CBA.
Wskazał na najważniejsze obszary działalności biura w 2017 r. Były to wyłudzenia
podatku VAT, dystrybucji funduszy pomocowych, nieprawidłowości w�������������
������������
funkcjonowaniu spółek Skarbu Państwa. Kontynuowano
działania związane z����������������������
tzw.
���������������������
dziką reprywatyzacją nieruchomości warszawskich. Zakończono kontrole koordynowane w urzędach
marszałkowskich, które dotyczyły wsparcia
finansowego udzielanego w�����������
����������
ramach wybranych programów operacyjnych na lata
2007–13. Szczególną uwagę poświęcono
projektom związanym z budową systemów
informatycznych w służbie zdrowia i procedurom uznawania tzw. grup producenckich.
Kontrolami koordynowanymi objęto też procedury podejmowania i wykonania decyzji
w sprawie rozporządzania mieniem w zakresie umów na usługi zlecane przez spółki
Skarbu Państwa.
CBA prowadziło także działania edukacyjno-prewencyjne. W 2017������������
r.
�����������
przeprowadzono 126 szkoleń w 84 instytucjach,
przeszkolono 5922 urzędników.
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji z petycji
rozpatrzonych w 2017 r.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest
Bejda.
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Sprawozdanie, które przedstawił przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Robert Mamątow,
obejmowało informacje o pracach komisji
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Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Robert Mamątow.

nad petycjami skierowanymi przez marszałka Senatu w 2017 r. i o kontynuacji prac
nad petycjami z���������������������������
2016
��������������������������
r. Jak podkreślił senator, mimo że ustawa o petycjach weszła
w życie 6 września 2015���������������������
��������������������
r., komisja, działając na podstawie Regulaminu Senatu, rozpatruje petycje już od 9 lat.
Senator poinformował, że w 2017 r. do
Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji wpłynęły 54 petycje: 36 indywidualnych, 17 zbiorowych i 1 wielokrotna, poparta przez ponad 1100 osób. W tym czasie
prace legislacyjne podjęto nad 4 petycjami – 2 z nich po przyjęciu projektów ustaw
przez Senat i skierowaniu do Sejmu zostały
już uchwalone (nowela ustawy o uznaniu za
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego, nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji),
a nad 2 projektami senackimi, będącymi realizacją rozpatrzonych petycji, trwają prace
w komisjach sejmowych.

65. posiedzenie Senatu
(26–28 września 2018 r.)
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z działalności w 2017 r. wraz
z informacją o podstawowych problemach
radiofonii i telewizji w 2017 r.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Witold Kołodziejski zaznaczył,
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Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski.

że rok 2017 był pierwszym pełnym okresem sprawozdawczym obecnej kadencji
rady. Poinformował, że w 2017 r. do KRRiT
wpłynęły 942 skargi, w tym 140 dotyczących audycji informacyjnych i 398
– publicystycznych.
Przewodniczący KRRiT wyjaśnił, że
podstawowe problemy radiofonii i telewizji w 2017 r. wiążą się z rozwojem nowych
usług w internecie, co powoduje zmiany na
rynku radiowo-telewizyjnym. W jego ocenie największym zagrożeniem dla pluralizmu w mediach są procesy koncentracyjne.
Jak mówił, z raportu za 2017 r. nie wynika,
aby następował spadek oglądalności treści
telewizyjnych. Według przewodniczącego
KRRiT obecnie największą konkurencję na
rynku mają nadawcy radiowi ze względu na
streaming internetowy. Coraz istotniejszą
rolę na rynku telewizyjnym odgrywają natomiast serwisy na żądanie (VOD).
Jak ocenił przewodniczący KRRiT,
ustawa abonamentowa nie działa i wymaga zmiany. Poinformował, że abonament
radiowo-telewizyjny płaci 10% zobowiązanych, czyli 1 mln 358 tys. gospodarstw. Abonament jest liczony na poziomie 635 mln zł,
a media z tytułu rekompensaty za zwolnienia z opłat otrzymały w grudniu 2017 r.
950 mln zł. Tylko część tej sumy wypłacono
w 2017 r., resztę w 2018 r. Przewodniczący
wskazał także, że media publiczne w Polsce powinny być finansowane na poziomie
3–3,5 mld zł.
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Informacja dla Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii
Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec
2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie
Unii Europejskiej)
Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański zaznaczył, że w trakcie
prezydencji Bułgaria podzieliła swoją
działalność na 4 segmenty: wzrost gospodarczy i spójność społeczną, perspektywę
europejską dla Bałkanów Zachodnich, bezpieczeństwo i stabilność oraz gospodarkę
cyfrową i umiejętności przyszłości. Podkreślił, że w trakcie tej prezydencji przy
ogromnym polskim zaangażowaniu na
rzecz przyspieszenia prac legislacyjnych
nad pakietem dotyczącym jednolitego rynku cyfrowego odnotowano istotny postęp
w sprawie określenia zasad dostępu do

Wiceminister
Szymański.

spraw

zagranicznych

Konrad

danych nieosobowych. Jeżeli chodzi o pozostałe części agendy rynkowej, to sytuacja nie
wyglądała już tak dobrze. W wypadku prac
nad pakietami usługowym i towarowym
trwa impas. „To w parze z niedobrymi rozstrzygnięciami, jeśli chodzi o reżim prawny
dla delegowanych pracowników, pokazuje,
że w Unii Europejskiej utrzymuje się presja
protekcjonistyczna. Państwa członkowskie –
bardzo często również założycielskie – przechodzą w fazę podważania sensu wspólnego
rynku, co tworzy bardzo poważną barierę
polityczną dla rozwoju tego udanego integracyjnego projektu unijnego” – ocenił wiceminister spraw zagranicznych. Poinformował,
że w zakresie bezpieczeństwa i stabilności
osiągnięto kompromis co do reformy systemu azylowego i polityki imigracyjnej, która
ma być oparta na zasadach promowanych
przez polski rząd (rozróżnienie migracji zarobkowej, ekonomicznej od ruchu uchodźczego, podjęcie aktywnych działań wobec
państw trzecich, w szczególności w Afryce
Północnej, w celu wyhamowania fali migracyjnej, wzmocnienie ochrony granic
zewnętrznych UE), a także wzmocnienia
polityki bezpieczeństwa i obronnej UE (np.
europejski pogram rozwoju przemysłu
obronnego). Jeśli chodzi o kolejny priorytet
prezydencji – wzrost gospodarczy i spójność społeczną, to kontynuowano prace
nad reformą unii gospodarczo-walutowej,
wzmocnieniem Europejskiego Mechanizmu
Stabilności, dokończeniem unii bankowej,
a także rozpoczęto debatę na temat wieloletnich ram finansowych.

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

Zgromadzenie Narodowe
Posłowie i senatorowie zebrali się 13 lipca
2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, podczas którego wysłuchali orędzia
prezydenta Andrzeja Dudy, wygłoszonego
z okazji 550-lecia parlamentaryzmu RP
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i 100-lecia odzyskania niepodległości. Na
dziedzińcu Zamku Królewskiego byli obecni marszałkowie Sejmu i Senatu – Marek
Kuchciński i Stanisław Karczewski, najwyżsi rangą urzędnicy państwowi z premierem Mateuszem Morawieckim na czele,
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uczestnicy III Szczytu Przewodniczących
Parlamentów Państw Europy Środkowej
i Wschodniej.
Otwierając posiedzenie, marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił, że 550 lat
temu miało miejsce jedno z najważniejszych
wydarzeń w dziejach polskiego parlamentaryzmu – po raz pierwszy obradowały 2 izby
i zyskały właściwą formułę prawno-instytucjonalną. Zdaniem marszałka Sejmu tradycja polskiego parlamentaryzmu zapewnia
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ciągłość i żywotność idei republikańskiej, idei
sprawiedliwości społecznej i rządów prawa.
Rozpoczynając swoje wystąpienie, prezydent Andrzej Duda podkreślił, że posiedzenie Zgromadzenia Narodowego odbywa
się w miejscu wyjątkowym; to tu uchwalono najważniejsze w naszych dziejach akty
prawne, w tym konfederację warszawską
w 1573 r. i Konstytucję 3 maja w 1791 r. „Spotykamy się na zamku warszawskim – symbolu polskiej historii, w miejscu, które było
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świadkiem najważniejszych osiągnięć polskiego parlamentaryzmu doby przedrozbiorowej i które jest znakiem ciągłości trwania
i pracy Polaków” – mówił prezydent. Jak dodał, Zamek Królewski, który został zburzony
i przez naród odbudowany, jest też wyrazistym znakiem tego, że „tu, na ziemi, nic nie
jest wieczne ani stałe, a każdy znajduje się
w drodze”. „Nasza Rzeczpospolita znajduje
się zawsze w nieustannej drodze przez historię. Trwa, ale zmienia się. Rozwija się i wzrasta” – stwierdził.
Prezydent Andrzej Duda przypomniał,
że historia polskiego parlamentaryzmu rozpoczęła się od sejmu walnego w Piotrkowie
w 1468 r. Od tamtej pory sejmowanie, ścieranie się poglądów, dążenie do jednomyślności stały się podstawową metodą stanowienia
prawa i kierowania polityką Rzeczpospolitej.
„Zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne i podejmowanie decyzji najważniejszych
dla całego narodu przez jego reprezentantów
to polskie DNA, niezależne od przemian, sytuacji geopolitycznej, społecznej, ekonomicznej kraju” – podkreślił.
„Kiedykolwiek Polska była wolna, tylekroć Sejm stanowił i do dzisiaj razem z Senatem stanowi jedną z głównych instytucji
państwa. Gdy po 123 latach zaborów Polska
odzyskała niepodległość, zwołanie parlamentu było jednym z pierwszych fundamentalnych rozdziałów w odbudowie państwa”
– zaznaczył prezydent.
W opinii prezydenta Andrzeja Dudy sejmowanie od samych początków było jedną
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z najważniejszych form urzeczywistniania
się wolności w życiu publicznym, zwłaszcza
wolności słowa i poglądów. Jak wskazywał,
wysokie izby korzystają z wolności nieskrępowanej niczym poza odpowiedzialnością za
całość państwa i narodu – suwerena, którego reprezentują. „Ta zaś odpowiedzialność
nakazuje troskę o to, aby prowadzona debata zmierzała do konkluzji, do rozstrzygnięć,
do decyzji, szczególnie tych potrzebnych tu
i teraz dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju Rzeczypospolitej, ale potrzebnych także dla jej dobrego rozwoju w przyszłości”
– mówił. „Spór prawdziwie polityczny, czyli wynikający z miłości ojczyzny, nigdy nie
jest jałowy, lecz zawsze wydaje owoce dobre
dla wspólnoty” – podkreślił prezydent. Jak
mówił, spór jest naturalny i nieunikniony, jest istotą parlamentaryzmu, lecz musi
toczyć się w granicach, które zakreśla poczucie odpowiedzialności za całość naszej
wspólnoty i za najwyższe dobro, jakim jest
Rzeczpospolita. Dlatego odpowiedzialność
za wspólnotę nakazuje, aby wynik uczciwie
przeprowadzonych wyborów był powszechnie respektowany, nie można więc odmawiać
zwycięskiej większości prawa do realizacji jej
programu. „Parlamentarzyści nie mogą być
stronnikami partykularnych grup interesów,
ulegać wpływom czynników zewnętrznych.
Muszą się wsłuchiwać w głos obywateli, by
dobrze ich reprezentować” – przekonywał. „Każdy, kto pełnił tę zaszczytną funkcję, wie, że największą nagrodą za służbę
jest, gdy ludzie mówią o nim – «nasz poseł»,
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«nasz senator», dlatego że mu ufają jako ich
przedstawicielowi” – stwierdził prezydent.
Zaznaczył jednocześnie, że parlamentarzyści muszą też „obejmować wzrokiem całość
spraw państwowych”.
Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę,
że historia nigdy nie dobiega końca i wciąż
nowe wyzwania dziejowe czekają, byśmy
naszym trudem im sprostali. „Chcemy więc
iść dalej, budując silną, suwerenną, demokratyczną Polskę na następne stulecie niepodległości” – zaznaczył. „Oddajemy dziś
hołd naszym poprzednikom i przodkom,

stajemy, by zaczerpnąć oddechu do dalszej drogi; chcemy iść dalej, budując silną,
suwerenną, demokratyczną Polskę na następne stulecie niepodległości” – powiedział. „Wierzę głęboko, że my, Polacy, wielki
i mądry naród obywatelski, będziemy umieli z dziedzictwa 550 lat sejmowania czerpać
natchnienie i inspirację. Wierzę, że razem
zapiszemy kolejne wspaniałe karty w naszych ojczystych dziejach” – zaakcentował.
„Wiwat Sejm, wiwat Senat, wiwat niepodległa, wolna, suwerenna Rzeczpospolita”
– zakończył swoje wystąpienie prezydent
Andrzej Duda.

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

Z prac komisji
Komisja Budżetu
i Finansów Publicznych
Przewodniczący komisji senator Grzegorz
Bierecki 13 września 2018 r. spotkał się
w Senacie z przedstawicielami Światowej
Rady Unii Kredytowych. Delegacja zapoznawała się z działalnością spółdzielczych
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kas w Europie Środkowo-Wschodniej, systemem nadzoru nad nimi w Polsce i kwestiami legislacyjnymi. Głównym celem
wizyty było przygotowanie programu
działań Światowej Rady Unii Kredytowych
w naszym regionie Europy. Zdaniem senatora Grzegorza Biereckiego obecnie instytucje finansowe w Polsce mogą liczyć
na równe traktowanie niezależnie od ich
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wielkości. Senator dodał, że przepisy są
bardziej przyjazne dla SKOK, które znowu
umacniają się na polskim rynku.

Komisja
Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
oraz Komisji Środowiska, 19 lipca 2018 r.,
dyskutowano o problemach związanych
z konkurencyjnością polskiego przemysłu
energochłonnego na tle państw Unii Europejskiej. Mówiono o potencjale gospodarczym przemysłu energochłonnego, kosztach
energii elektrycznej dla przemysłu w Unii

Europejskiej, zmianach na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz wpływie rynku mocy na przemysł energochłonny
i system rekompensat bezpośrednich. Senatorowie, na przykładzie niemieckich rozwiązań, zapoznali się również z prawnymi
możliwościami obniżenia kosztów funkcjonowania przemysłowych odbiorców energochłonnych, ze szczególnym uwzględnieniem
kosztów energii elektrycznej. W trakcie dyskusji podkreślano, że system wsparcia dla
przemysłu energochłonnego nie może spowodować ograniczenia poszukiwań nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań.

Komisja Kultury
i Środków Przekazu
25 września 2018 r. komisja przygotowała
projekt uchwały w sprawie ustanowienia
roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej, mającej
na celu upamiętnienie 450. rocznicy Unii
Lubelskiej, zawartej 1 lipca 1569���������
r.,
��������
podczas obrad sejmu walnego w Lublinie, między stanami Korony Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Komisja Obrony Narodowej
9 lipca 2018 r. komisja zapoznała się z informacją o realizacji budżetu Ministerstwa
Obrony Narodowej w 2017 r. i informacją
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Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r.
w części 29: obrona narodowa oraz planów
finansowych Funduszu Modernizacji Sił
Zbrojnych i Agencji Mienia Wojskowego.
Budżet resortu obrony narodowej na rok
2017 wynosił 36 mld 854 mln 900 tys. zł. Po
uwzględnieniu wydanych do końca marca
2018 r. 512,5 mln zł, m.in. na zakup samolotów treningowych M-346 Master, wydatki MON zostały zrealizowane w 99,8%
i wyniosły 36 mld 696 mln 600 tys. zł. Po
zwiększeniu budżetu z rezerwy celowej
o 200 mln zł na zakup samolotów dla najważniejszych osób w państwie całkowity
koszt wydatków obronnych w 2017 r. wyniósł 2,01% PKB. Z kolei NIK stwierdziła, że
wydatki budżetowe resortu obrony zaplanowano w sposób rzetelny. Zwróciła jednocześnie uwagę na postępujący w ostatnich
3 latach wzrost kwot zaliczek udzielonych
kontrahentom i nierozliczonych; na koniec
2017 r. wyniosły one 9,4 mld zł.

Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Komisja 10 września 2018 r. wniosła do marszałka Senatu projekt nowelizacji kodeksu
postępowania karnego, realizujący postulat zawarty w petycji (P9-49/17). Chodzi
o uregulowanie w kpk kwestii określania
zakończenia biegu terminów procesowych
w taki sam sposób jak w postępowaniach
cywilnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Jeśli koniec terminu
przypada w sobotę, to przesuwa się go na

kolejny dzień, który nie jest dniem wolnym
od pracy.

Komisja Regulaminowa, Etyki
i Spraw Senatorskich
Komisja na posiedzeniu 11 lipca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na 2019 r., który przewiduje
wydatki w wysokości 230 mln 232 tys. zł.
Szef kancelarii Jakub Kowalski wyjaśnił,
że wzrost wydatków o�����������������
����������������
10,1% w���������
��������
porównaniu z 2018 r. wynika przede wszystkim ze
zmiany kadencji Senatu, a także zwiększenia poziomu wsparcia finansowego Polonii
i Polaków za granicą.
25 lipca 2018 r. komisje: Regulaminowa,
Etyki i Spraw Senatorskich oraz Ustawodawcza rozpatrzyły projekt zmiany Regulaminu Senatu, przyjęty następnie przez Izbę na
64. posiedzeniu. Regulamin dostosowano do
zmienionych przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dotyczących
zasad obniżania uposażenia oraz obniżania
i�����������������������������������������
utraty
����������������������������������������
prawa do diety parlamentarnej senatorów, którzy w rażący sposób naruszają
swoim zachowaniem spokój lub porządek
na terenie będącym w zarządzie Kancelarii
Sejmu i Kancelarii Senatu. Doprecyzowano
ponadto, że o utajnieniu obrad komisji może
zdecydować jej przewodniczący, a także, iż
wnioski mniejszości komisji mogą być składane tylko w sprawie rozpatrywanych ustaw,
a nie podczas pierwszego czytania projektów
ustaw i uchwał Senatu.

Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Komisja 2-krotnie, 9 lipca i 25 września
2018 r., zajmowała się sytuacją polskich
rolników poszkodowanych w wyniku suszy. Z danych Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach wynika, że
w Polsce dotknęła ona uprawy zbóż jarych
i������������������������������������
ozimych,
�����������������������������������
krzewów owocowych, truskawek, drzew owocowych, a także warzyw
gruntowych. Minister rolnictwa 31 lipca
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2018 r. podjął uchwałę, na podstawie której
gospodarstwom rolnym i rybackim zostanie udzielona pomoc w wysokości 1,5 mld zł.
Przewidziane formy dotacji w postaci dopłaty do 1 ha zależą od powierzchni strat
w danym rodzaju upraw. Przewidziano
również inne formy wsparcia, takie jak
pomoc ARiMR w spłacie kredytów poprzez
spłatę ich oprocentowania, nie dłużej jednak niż przez 2 lata, udzielenie kredytów
preferencyjnych na wznowienie produkcji
rolnej, pomoc w��������������������������
opłacaniu
�������������������������
bieżących składek na ubezpieczenie społeczne i przyznanie ulgi w podatku rolnym. 24 września
2018 r. ARiMR otrzymała 33,3 mln zł na
wypłatę dotacji dla poszkodowanych rolników, których straty objęły co najmniej
70% upraw.
Na posiedzeniu komisji 25 lipca 2018 r.
minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, przedstawiając priorytetowe zadania
i plan pracy swojego resortu, podkreślił, że
„przyszłość polskiego rolnictwa chce oprzeć
przede wszystkim na rynku, na tym, żeby
rolnicy uzyskiwali dochody ze swojej produkcji, z tego, co wytwarzają, z tego, co ulokują na rynku”. Poinformował, że jednym
z najważniejszych zadań resortu jest utworzenie krajowego holdingu spożywczego,
w którego skład wejdą m.in. Krajowa Spółka
Cukrowa, spółka Elewarr, spółki strategiczne Skarbu Państwa podlegające Krajowemu
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Zapewnił,
że wsparciem zostanie objęta produkcja żywności wysokiej jakości i ekologicznej. Dodał,
że zamierza też zwiększyć dofinansowanie
paliwa rolniczego, szczególnie dla hodowców bydła. Przygotowany został projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu ułatwienia

sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji. Ma ona na celu zwiększenie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego
handlu detalicznego. Zostanie podniesiona
kwota wolna od podatku ze sprzedaży produktów rolnych. Minister rolnictwa zapowiedział ponadto wycofanie zakazów uboju
rytualnego i hodowli zwierząt futerkowych.
11–12 września 2018 r. członkowie komisji złożyli wizytę studyjną w Kobylnikach
koło Kruszwicy. Pierwszego dnia, podczas
spotkania z Zespołem Doradczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Wsi i Rolnictwa, rozmawiano na temat aktualnych
problemów w rolnictwie w tym województwie, suszy, której skutki są bardzo dotkliwe
dla wielu rolników w regionie, szacowania
szkód powstałych w jej wyniku, a także likwidacji szkód łowieckich i przyczyn rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru
świń. Drugiego dnia senatorowie wizytowali 3 zakłady rolne będące spółkami Skarbu
Państwa (DANKO Hodowla Roślin w Łagiewnikach, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwa
Roślin w Polanowicach, Ośrodek Hodowli
Zarodowej w Osięcinach).

Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami
za Granicą
Komisja 9 lipca 2018 r. rozpatrzyła i zaopiniowała zaproponowane przez oferentów
zmiany w umowach na realizację zadań
publicznych w zakresie opieki Senatu nad
Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.
11 lipca 2018 r. komisja zapoznała się
z projektem budżetu Kancelarii Senatu
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na 2019 r. Przewiduje on wydatki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w wysokości 110 mln 500 tys. zł. Są one wyższe
w stosunku do 2018 r. o 10 mln zł, czyli
o 10%. Wzrost ten jest odpowiedzią na postulaty, zgłaszane przez organizacje i środowiska polonijne, dotyczące zwiększenia
wsparcia finansowego realizowanych przez
nie projektów. W 2018 r. wskaźnik dofinansowania projektów zgłaszanych przez
podmioty wykonujące zadania publiczne
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą wyniósł 27%. Do Kancelarii Senatu wpłynęło 721 ofert na łączną kwotę
371 mln 959 tys. zł.
Wstępnie, według kryterium podmiotowego, planowane wydatki zostały podzielone na: dotacje celowe udzielane na
wykonywanie zadań zlecanych fundacjom
(57����������������������������������������
mln������������������������������������
���������������������������������������
875��������������������������������
�����������������������������������
tys.���������������������������
�������������������������������
zł);
��������������������������
dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych stowarzyszeniom (48 mln 680 tys. zł); dotacje celowe
na wykonywanie zadań zlecanych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych (3 mln 945 tys. zł).
Podobnie jak w latach poprzednich, w budżecie na rok 2019 zaplanowano również
środki na współpracę Senatu i jego organów
oraz senatorów ze środowiskami polonijnymi z���������������������������������
��������������������������������
przeznaczeniem na wyjazdy zagraniczne, na organizację spotkań, konsultacji,
seminariów z przedstawicielami Polonii
(1 mln 870 tys. zł).
25 września 2018 r., z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości, 90-lecia powołania Związku Sybiraków i 5-lecia ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka, odbyło się
uroczyste posiedzenie komisji z udziałem
przedstawicieli Związku Sybiraków.
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Komisja Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
Przewodniczący komisji senator Marek
Rocki 6 lipca 2018 r. spotkał się z przewodniczącym Kuwejcko-Polskiej Grupy
Parlamentarnej Omarem Al-Tabtabaiem.
Rozmawiano m.in. na temat inwestycji Kuwejtu w Polsce, niezrealizowanych umów
dwustronnych między Polską a Kuwejtem,
zniesienia lub uproszczenia procedury wizowej dla obywateli Kuwejtu, udających się
do Polski, a także polsko-kuwejckiej współpracy w dziedzinie edukacji.

Na posiedzeniu 25 września 2018 r. senatorowie zapoznali się z informacją podsumowującą prezydencję bułgarską w Radzie
Unii Europejskiej. Ambasador Republiki
Bułgarii Emił Jałnyzow poinformował, że
głównym zadaniem tej prezydencji było
utrzymanie jedności UE i jej wzmocnienie.
Za jedno z największych osiągnięć uznał
działania w sprawie Bałkanów Zachodnich.
Wiceminister spraw zagranicznych Konrad
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Szymański omówił polską politykę europejską w okresie prezydencji bułgarskiej. Jak
powiedział, w jej trakcie odnotowano starania o wzmocnienie europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego. Ambasador Republiki
Austrii Werner Almhofer przedstawił priorytety prezydencji austriackiej w Radzie
Unii Europejskiej, która ma przebiegać pod
hasłem: „Europa, która chroni”. Wiceminister Konrad Szymański, mówiąc o polskiej
polityce europejskiej w okresie prezydencji
austriackiej, wskazał m.in. na ogromne oczekiwania dotyczące rozwiązania problemów
migracji.

Gdańsku, Łodzi, Opolu, Poznaniu i Szczecinie. Wykazały one, że nie wykorzystano zgromadzonych środków finansowych
w�����������������������������������
optymalny
����������������������������������
sposób. Utrzymywano nieefektywną strukturę finansowania (przewaga pożyczek nad dotacjami). Zarządy
wykazywały niewielką skuteczność w����
do���
cieraniu do beneficjentów, a oferty nie
były adekwatne do oczekiwań odbiorców
i����������������������������������������
���������������������������������������
możliwości funduszy. Takie gospodarowanie nie sprzyjało maksymalizacji efektów
ekologicznych. Stwierdzono, że fundusze
nieefektywnie gospodarowały udziałami
i akcjami. W niektórych funduszach oferta
kierowana do osób fizycznych była znacząco ograniczona i mało atrakcyjna.

Komisja Środowiska
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska
i komisji gospodarki 19 lipca 2018 r. poświęcone było konkurencyjności polskiego przemysłu energochłonnego na tle państw Unii
Europejskiej.

25 września 2018��������������������
�������������������
r. komisja zapoznała się z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Prawidłowość
działania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, przeprowadzonej w Warszawie, Białymstoku,

Komisja Ustawodawcza
Komisja 24 lipca 2018 r. rozpatrzyła projekt
postanowienia prezydenta RP o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego i zaproponowała Senatowi, aby nie wyraził zgody
na jego przeprowadzenie. Podczas referendum Polacy odpowiadaliby na 10 pytań,

m.in., czy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy opowiadają się za systemem
prezydenckim, gabinetowym, czy za utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej. Podczas 64. posiedzenia Senat nie
wyraził zgody na zarządzenie referendum.

szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń wszystkich komisji
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl
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Aktywność międzynarodowa
Wizyty delegacji Senatu
Obchody 335. rocznicy odsieczy
wiedeńskiej
Marszałek Stanisław Karczewski oraz
przewodniczący komisji regulaminowej
senator Sławomir Rybicki i senator Jan
Hamerski 8–9 września 2018 r. przebywali
w Austrii.
9 września delegacja Senatu wzięła
udział w uroczystości z okazji 335. rocznicy
odsieczy wiedeńskiej. Jak mówił marszałek
Stanisław Karczewski, 12 września 1683 r.
„zdecydować się miało to, czy Europa pozostanie wielką cywilizacją, kształtującą los
swój i świata, czy też stanie się peryferyjną
dzielnicą osmańskiego imperium”. Dodał,
że dzięki zwycięstwu Jana III Sobieskiego
przetrwała cywilizacja, dająca sobie i światu nadzieję na lepszą przyszłość. Podkreślił, że była to cywilizacja, która „uporała
się z niedostatkiem dóbr i stworzyła człowiekowi materialne i polityczne warunki
emancypacji”. „Nigdzie indziej człowiek
nie jest bardziej wolny” – ocenił marszałek.
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Zaznaczył, że dlatego warto tej cywilizacji
bronić i zabiegać o jej przetrwanie i rozwój.
„Nie dla pogardzania innymi, nie dla okazywania im wyższości, nie dla pielęgnowania
nacjonalizmu czy ksenofobii, o co bywa czasem nieroztropnie oskarżana, lecz dlatego,
że wszystkim narodom, które przyjmą jej
wartości, daje nadzieję na lepszą przyszłość”
– stwierdził marszałek Stanisław Karczewski. Powiedział też, że wyraz dumy z Europy
i jej bohaterów miał stanowić pomnik Jana
III Sobieskiego, który planowano postawić
na wzgórzu Kahlenberg. „Jego obecność na
Kahlenbergu budzi kontrowersje. Nie rozumiemy ich. Europa zapominająca o swoich
korzeniach, o swoich bohaterach i swojej
wielkości to Europa, od której odwrócą się
sami Europejczycy” – mówił.
Tego samego dnia senacka delegacja
odwiedziła Wiener Neudorf, gdzie znajduje
się pomnik ofiar KZ Wiener Neudorf-Guntramsdorf, jednego z 47 obozów koncentracyjnych na terenie Austrii. W starym ratuszu
Wiener Neudorf odbyła się uroczystość odznaczenia b. burmistrza tego miasta Christiana Woehrleitnera Krzyżem Kawalerskim
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Politycy rozmawiali ponadto o sprawie
pomnika Jana III Sobieskiego, który miał
stanąć na Kahlenbergu we wrześniu 2018 r.,
o współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza, zintensyfikowaniu kontaktów parlamentarnych, a także o uregulowaniu statusu
mniejszości polskiej w Austrii.

Orderu Zasługi RP, nadawanym cudzoziemcom i obywatelom polskim mieszkającym za
granicą, którzy wnieśli wybitny wkład we
współpracę międzynarodową i współpracę
RP z innymi państwami i narodami.
10 września marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z przewodniczącą austriackiego Bundesratu Inge Posch-Gruską.
Zaznaczył, że Polsce zależy na odpowiednim
upamiętnieniu polskich ofiar niemieckich
obozów koncentracyjnych na terenie Austrii.
W systemie obozów Mauthausen-Gusen
zamordowano ponad 60 tys. polskich obywateli, czyli blisko połowę wszystkich ofiar
tych obozów. Zaapelował do rządu austriackiego o podjęcie decyzji i zapowiadany już
wielokrotnie zakup 3 działek, znajdujących
się na terenie byłego obozu, co pozwoli objąć opieką konserwatorską pozostałości po
KL Gusen.
Marszałek poruszył też kwestię nauki
języka polskiego w austriackich szkołach.
Polska młodzież w Austrii ma ograniczony
dostęp do języka ojczystego, bo na 5–6 tys.
dzieci, deklarujących chęć jego nauki w szkołach austriackich, uczy się ich niespełna 2 tys.
Przewodnicząca Bundesratu pozytywnie
odniosła się do pomysłu, by zapewnić dzieciom naukę języka polskiego w austriackich
szkołach.
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Goście w Senacie
Perspektywy rozwoju współpracy Polski
i Kuwejtu
Wicemarszałek Michał Seweryński 4 lipca
2018 r. spotkał się z delegacją Parlamentarnej Grupy Kuwejcko-Polskiej z jej przewodniczącym Omarem Al-Tabtabai na czele.
Rozmowy dotyczyły przede wszystkim rozwoju relacji dwustronnych w wielu dziedzinach, zwłaszcza współpracy gospodarczej,
wojskowej, zdrowotnej i naukowej.
Przewodniczący Omar Al-Tabtabai, mówiąc o stosunkach dwustronnych, skupił się
na perspektywach rozwoju branży petrochemicznej, współpracy wojskowej, a także
w dziedzinie rolnictwa i zdrowia.
Wicemarszałek Michał Seweryński
podkreślił, że Polska należy do najszybciej
rozwijających się krajów Unii Europejskiej.
Wskazał na potencjał naszego kraju, a także
możliwości stwarzane inwestorom zagranicznym. „Oferujemy bardzo dobre warunki – w 40-milionowym kraju mamy wielki
rynek zbytu, bezpieczne warunki do robienia interesów i relatywnie tanią siłę roboczą”
– wyjaśnił.
Podczas rozmowy poruszono także
kwestie związane z zachęcaniem do powrotu
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obywateli, którzy wyemigrowali w poszukiwaniu lepszych możliwości życiowych.
Przewodniczący kuwejckiej delegacji mówił o dużej liczbie młodych Kuwejtczyków
opuszczających swój kraj. Interesował się,
w jaki sposób Polska zamierza namówić
Polaków z innych państw do powrotu do ojczyzny. Wicemarszałek Michał Seweryński
mówił o polityce prorodzinnej rządu, a także perspektywach biznesu w Polsce, jakie
stwarza rozwijająca się gospodarka. Według
wicemarszałka to atuty, które przyciągają
emigrantów do kraju.
Wspólna przeszłość i wartości łączące Polskę i Armenię
O współpracy gospodarczej, politycznej
i kulturalnej, a także o wspólnej przeszłości i wartościach łączących Polskę i Armenię wicemarszałek Michał Seweryński
rozmawiał 11 lipca 2018 r. z wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Armenii Eduardem Sharmazanovem.
W spotkaniu uczestniczyli także senator
Jan Żaryn i przewodniczący Grupy Parlamentarnej Polsko-Armeńskiej poseł Tadeusz Woźniak.
Wicemarszałek Michał Seweryński
podkreślił, że Armenia to dla Polski ważny
partner w regionie Kaukazu Południowego,
z którym mamy wielowiekowe kontakty. Dodał, że nasz kraj jest zainteresowany dalszym
rozwojem przyjaznych relacji. Zdaniem wicemarszałka Senatu istnieje duży nie w pełni
wykorzystany potencjał w naszej współpracy,
chociażby w sferze wymiany gospodarczej
i inwestycji.
Wiceprzewodniczący Eduard Sharmazanov podziękował za to, że Ormianie znaleźli schronienie i drugą ojczyznę w Polsce.

Poinformował, że Armenia podpisała umowę
o współpracy z UE, a także w sposób pokojowy chce rozstrzygnąć kwestie sporne w Górskim Karabachu.
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Narodowego Armenii odznaczył honorowymi medalami ormiańskiego parlamentu senatora Jana Żaryna i posła Tadeusza
Woźniaka.
Grupa Wyszehradzka wzorem współpracy
regionalnej dla Macedonii
Marszałek Stanisław Karczewski 12 lipca
2018 r. przyjął w Senacie przewodniczącego
Zgromadzenia Republiki Macedonii Talata
Xhaferiego. Politycy rozmawiali o euroatlantyckich aspiracjach Macedonii i o relacjach dwustronnych.
Marszałek Senatu podkreślił, że w tym
roku obchodzimy 25. rocznicę nawiązania
stosunków dyplomatycznych między Polską a Macedonią. W jego ocenie współpraca
gospodarcza między obu krajami układa się
dobrze, nie jest jednak wykorzystany jej potencjał. Wyraził też zadowolenie, że zostało
otwarte bezpośrednie połączenie lotnicze
Warszawa – Skopje, co przyczyni się do rozwoju relacji gospodarczych i handlowych, do
wzrostu wymiany turystycznej.

Przewodniczący Talat Xhaferi podziękował władzom Polski za wsparcie euroatlantyckich aspiracji Macedonii. Podkreślił,
że w jego kraju z uwagą obserwuje się
współpracę regionalną w ramach Grupy
Wyszehradzkiej. Podkreślił, że Macedonia
wraz z innymi państwami tego regionu
zamierzają wykorzystać ten model współpracy, bo sprzyja ona zaspokojeniu unijnych aspiracji. Poinformował, że Macedonii
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udało się przezwyciężyć problemy w relacjach z Bułgarią, a także rozwiązać spór
z Grecją o nazwę państwa. Zaznaczył, że to
otwiera Macedonii drogę do NATO i Unii
Europejskiej.
Marszałek Senatu zapewnił, że polski
rząd wspiera i będzie wspierać Macedonię
w drodze do NATO i Unii Europejskiej.
Słoweńskie poparcie dla rozszerzenia
Unii Europejskiej
Marszałek Stanisław Karczewski 13 lipca
2018 r. spotkał się w Senacie z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki
Słowenii Alojzem Kovšcą. Podkreślił, że
Polskę i Słowenię łączą wyjątkowo dobre
stosunki. Jak dodał, oba państwa są zgodne w sprawach migracji, strefy Schengen,
rozszerzenia Unii Europejskiej i wydłużenia okresu negocjacji nowego budżetu
unijnego.
Przewodniczący Alojz Kovšca zaznaczył,
że Słowenia opowiada się za rozszerzeniem
Unii Europejskiej, także ze względów bezpieczeństwa. Wyraził zaniepokojenie, że nie
wszystkie kraje członkowskie to popierają.
Marszałek Senatu pozytywnie ocenił zaangażowanie Słowenii w integrację europejską
i euroatlantycką państw Bałkanów Zachodnich. Zadeklarował wsparcie Polski dla tego
procesu.

Rola regionalnych zgromadzeń
międzyparlamentarnych
13 lipca 2018 r. gościem marszałka Stanisława Karczewskiego był przewodniczący parlamentu Malty Angelo Farrugia. Politycy
rozmawiali o roli regionalnych zgromadzeń
międzyparlamentarnych. Przewodniczący
Angelo Farrugia opowiedział się za powołaniem takiego zgromadzenia dla krajów
Europy Środkowej i Wschodniej. Zapewnił,
że jego kraj jest zainteresowany udziałem
w nim. Dodał, że na Malcie ma swoją siedzibę stały sekretariat Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego,
który funkcjonuje w ramach Unii Międzyparlamentarnej. Jak zaznaczył marszałek
Senatu, proces powoływania zgromadzenia
wymaga najpierw pozyskania przychylności parlamentów dla samej idei ustanawiania zgromadzeń regionalnych.

Stanowisko Polski i Bułgarii
w sprawie imigracji

Politycy opowiedzieli się za wzmocnieniem współpracy regionalnej w sferze gospodarczej. Poruszono także kwestię sporu
granicznego między Słowenią a Chorwacją.
Rozmowa dotyczyła również bieżącej sytuacji w Unii Europejskiej, bezpieczeństwa
regionu, rozwoju współpracy w dziedzinie
infrastruktury i wzmocnienia roli parlamentów narodowych w UE.
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Wicemarszałek Maria Koc 19 lipca 2018 r.
gościła delegację Grupy Przyjaźni Bułgarsko-Polskiej pod przewodnictwem Erola
Mehmeda. W spotkaniu wziął też udział
przewodniczący Polsko-Bułgarskiej Grupy
Parlamentarnej senator Robert Mamątow.
Przewodniczący Erol Mehmed przypomniał, że w 2018 r. przypada 100. rocznica
nawiązania stosunków dyplomatycznych
między Polską a Bułgarią. Jego zdaniem dla
jej uczczenia intensywny dialog i wspólne
inicjatywy powinny nabrać tempa.
Wicemarszałek Maria Koc podkreśliła, że proeuropejskie nastroje w Polsce nie
zmieniły się od czasu, gdy większość Polaków optowała za wstąpieniem do NATO i UE.
„Uważamy jednak, że Unia Europejska powinna się zmieniać, stawiać czoło pojawiającym się problemom, np. imigracyjnym.

Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Nie mówimy o relokacji, mówimy o pomocy
imigrantom w ich krajach. Myślę, że mamy
wspólną wizję sposobu rozwiązywania tych
problemów, a Bułgarii bardziej to dotyczy
niż Polski” – dodała.
Z opinią tą zgodził się przewodniczący Grupy Przyjaźni Bułgarsko-Polskiej. „To
niebezpieczeństwo jest ogromne na naszych
granicach, ale podejmujemy działania, aby
je ściśle chronić. Chcielibyśmy, aby Unia
doceniła nasze wysiłki w tym względzie”
– oświadczył.
Rozmówcy zgodzili się co do tego, że
„starej” Europie potrzeba nowej energii, „nowego tchnienia”. „Nasze społeczeństwa są
pracowite i kreatywne. Potrzebujemy partnerstwa, a nie podejmowania ważkich decyzji poza nami” – oznajmiła wicemarszałek
Senatu. „Powinniśmy pilnować wspólnych
interesów. Unia jest naszym wspólnym wyborem, którego nie żałujemy. Musimy jednak
walczyć o swoje. To, że mówimy jednym głosem, wzmacnia nas” – podkreślił przewodniczący Erol Mehmed.
Tego samego dnia odbyło się spotkanie
parlamentarzystów z Polsko-Bułgarskiej
Grupy Parlamentarnej i Grupy Przyjaźni
Bułgarsko-Polskiej.
Współpraca gospodarcza Polski
z Tajwanem
Wicemarszałek Adam Bielan 27 sierpnia 2018 r. przyjął w Senacie wiceprzewodniczącego parlamentu Tajwanu Tsai
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Chi-Changa wraz z delegacją. Podczas spotkania rozmawiano o historycznym podobieństwie obu krajów, zacieśnianiu relacji
międzyparlamentarnych, a także o współpracy gospodarczej i wymianie naukowej.
Wicemarszałek Senatu stwierdził, że
w Polsce przywiązuje się bardzo dużą wagę
do dyplomacji parlamentarnej. Jak podkreślił, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny
należy do największych w polskim Sejmie
i Senacie. Przypomniał, że jednym z efektów
jest podpisanie 27 lipca 2018 r. porozumienia
o współpracy naukowej, mającego wzmocnić
współpracę między uczelniami obu krajów
w zakresie badań i nauki, a także zwiększenie wymiany studentów. Podkreślił, że
Polska jest bardzo dobrym miejscem dla inwestorów zagranicznych. Wyraził nadzieję,
że współpraca z Tajwanem pomoże naszym
firmom w wejściu na inne rynki azjatyckie.
Wicemarszałek Senatu zaznaczył, że Polska
stanowi duży rynek zbytu w Europie. Jest
także krajem dobrze zintegrowanym z regionem w ramach takich inicjatyw jak Grupa
Wyszehradzka czy Trójmorze.
Wiceprzewodniczący Tsai Chi-Chang
wyraził zadowolenie, że coraz więcej firm
z jego kraju chce inwestować w Polsce,
traktując nasz kraj jako bramę do Unii Europejskiej. Zaznaczył, że celem jego wizyty
jest wzajemne poznanie się i zintegrowanie, co umożliwi rozwój nie tylko kontaktów
parlamentarnych, ale także biznesowych
i naukowych. Podkreślił, że w parlamencie
Tajwanu jest bardzo duże zainteresowanie
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Polską, dlatego w delegacji, która przyjechała do naszego kraju, znalazło się aż
8 parlamentarzystów.
Odznaka honorowa „Bene Merito”
dla przewodniczącego Rady Państwowej
Republiki Słowenii
Gościem marszałka Stanisława Karczewskiego 20 września 2018 r. był przewodniczący Rady Państwowej Republiki
Słowenii Alojz Kovšca. Politycy rozmawiali o relacjach dwustronnych, o współpracy parlamentarnej, gospodarczej, a także
o możliwościach współdziałania w dziedzinie edukacji i turystyki. Marszałek
Senatu wskazał na bardzo dobry stan polsko-słoweńskich stosunków dwustronnych,
w których nie ma problemów ani kwestii
spornych. Dodał, że lata 2017–18 to okres
intensyfikacji polsko-słoweńskiego dialogu na najwyższym szczeblu. Zaznaczył, że
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Polska jest zainteresowana dalszym rozwojem współpracy. Marszałek wyraził zadowolenie, że wiele polskich firm działa na
rynku słoweńskim, a kolejni przedsiębiorcy
z Polski chcą tam inwestować. Zaznaczył,
że polska gospodarka dobrze się rozwija,
spada bezrobocie, jest coraz więcej miejsc
pracy dla młodych ludzi, co powstrzymuje
ich przed decyzjami o wyjazdach z kraju.
Przewodniczący Alojz Kovšca podkreślił,
że nadal istnieje duży potencjał współpracy
między obu państwami. Dodał, że, niestety, wzrost gospodarczy w Słowenii nie jest
tak stabilny jak w Polsce. Ze Słowenii ciągle
wyjeżdżają ludzie młodzi z powodu braku
perspektyw rozwoju i osiągnięcia sukcesu zawodowego w ojczyźnie. „Pracujemy nad tym,
jak tych młodych ludzi zatrzymać w kraju”
– powiedział przewodniczący. Zaznaczył, że
Słowenia to mały kraj, więc rynek pracy też
jest niewielki. Słowenię interesuje współpraca z Polską w zakresie edukacji – wymiany
studentów, staży i możliwości robienia specjalizacji przez absolwentów medycyny.
Po spotkaniu w Senacie wiceminister
spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk wręczył przewodniczącemu Alojzowi Kovšcy
odznakę honorową „Bene Merito”, nadaną
przez ministra spraw zagranicznych Jacka
Czaputowicza. Przewodniczący Rady Państwowej Republiki Słowenii otrzymał ją
za działalność wzmacniającą pozycję Polski
na arenie międzynarodowej.
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Delegacja Rady Państwowej Republiki
Słowenii z jej przewodniczącym Alojzem
Kovšcą na czele przebywała w Polsce 19–20
września 2018 r. na zaproszenie marszałka
Stanisława Karczewskiego.
Rozmowy o negocjacjach
w sprawie Brexitu
26 września 2018 r. wizytę w Senacie złożyła przewodnicząca brytyjskiej Izby Gmin
Andrea Leadsom, którą przyjął marszałek
Stanisław Karczewski. Podczas spotkania
rozmawiano o Brexicie, Polakach mieszkających w Wielkiej Brytanii i relacjach
brytyjsko-polskich.
Marszałek Senatu podkreślił, że relacje
między Polską i Wielką Brytanią są bardzo
dobre. Jak zaznaczył, bardzo wielu Polaków
wyjechało z kraju po naszym przystąpieniu
do Unii Europejskiej, m.in. do Wielkiej Brytanii. Dodał też, że w 2017 r. po raz pierwszy
więcej Polaków wróciło do ojczyzny niż z niej
wyjechało. Marszałek Stanisław Karczewski
wyraził nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
Jego zdaniem nasi rodacy wracają, bo Polska
bardzo szybko się rozwija i jest państwem
bezpiecznym.

Przewodnicząca Izby Gmin zaapelowała o jak najszybsze zakończenie negocjacji
w sprawie Brexitu i zawarcie umowy między
Wielką Brytanią a Unią Europejską. Zwróciła się o wsparcie Polski w tej sprawie. Jak
podkreśliła, udało się uzgodnić wiele kwestii z Unią Europejską, ale pozostały 2 – dotyczące wzajemnych relacji gospodarczych
i granicy w Irlandii Północnej. Przypomniała, że nieprzekraczalną datą wyjścia jej kraju
z UE jest 29 marca 2019 r. Przewodnicząca
Izby Gmin podkreśliła też, że nie ma mowy
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o kolejnym referendum na temat decyzji
Wielkiej Brytanii w sprawie opuszczenia UE.
Dodała, że jej kraj opuści Unię bez względu na to, czy zostanie zawarta umowa w tej
sprawie z UE.

Wielostronne spotkania
międzyparlamentarne
III Szczyt Przewodniczących Parlamentów
Państw Europy Środkowej i Wschodniej
12 lipca 2018 r. w Senacie odbył się
III Szczyt Przewodniczących Parlamentów
Państw Europy Środkowej i Wschodniej.
Parlamentarzyści z 26 krajów dyskutowali
o wzmocnieniu współpracy parlamentarnej jako szansie dla rozwoju regionu, roli
parlamentów w polityce międzynarodowej,
bezpieczeństwie i infrastrukturze energetycznej i polityce transportowej. Organizatorami szczytu byli marszałkowie Sejmu
i Senatu – Marek Kuchciński i Stanisław
Karczewski.
Pierwsza część obrad szczytu przebiegała pod hasłem „Wzmocnienie współpracy parlamentarnej szansą dla rozwoju
regionu”. Otwierając debatę, marszałek Senatu mówił o znaczeniu takich inicjatyw
regionalnych, jak Partnerstwo Wschodnie,
Trójmorze, Grupa Wyszehradzka, niedawno zawiązana Grupa Warneńska (Bułgaria,
Grecja, Serbia i Rumunia). Wskazał najważniejsze obszary wspólnych interesów
i współpracy. Pierwszoplanowy to bezpieczeństwo energetyczne ze względu na projekt Nord Stream 2. Zdaniem marszałka
Stanisława Karczewskiego konieczny jest
rozwój spójnej środkowo-wschodnioeuropejskiej infrastruktury, w której muszą
się znaleźć: gazociągi, ropociągi, interkonektory, terminale LNG, regionalne mosty energetyczne i centra wytwarzania
energii elektrycznej. W opinii marszałka
Senatu należy przeforsować dyrektywę
gazową, zanim powstanie Nord Stream 2.
Za kolejny wspólny interes uznał rozwój
infrastruktury transportowej w całym regionie (Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica, Autostrada Bursztynowa i trasa Północ
– Południe).
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Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér zauważył, że
wszystkie reprezentowane na szczycie państwa mają podobne problemy. W jego ocenie
pierwszym z nich są kłopoty demograficzne i związane z rynkiem pracy. Mówił, że
obecnie w krajach zachodnioeuropejskich
brakuje rąk do pracy i próbuje się ściągnąć
wykształconych obywateli innych państw.
Według niego państwa Europy Środkowo-Wschodniej powinny otrzymać choćby częściowy zwrot nakładów na wykształcenie tych
ludzi. Apelował też o opracowanie wspólnej
polityki demograficznej regionu.

Wiceprzewodniczący gruzińskiego
parlamentu Giorgi Volski przekonywał, że
nie ma żadnej alternatywy dla współpracy
w regionie. Podkreślił, że jego kraj może tu
odegrać dużą rolę – w dziedzinie energetyki,
a przede wszystkim transportu.
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Przewodniczący Seimasu Viktoras
Pranckietis podkreślił, że Litwa zainteresowana jest dalszą europejską i euroatlantycką integracją Gruzji. „Dążymy do tego, aby
NATO zachowało politykę otwartych drzwi,
i uważamy, że należy przyspieszyć przyłączenie Gruzji do NATO” – mówił. Zapewnił
też, że Litwa jest przeciwna takim projektom jak Nord Stream 2, które – jak ocenił –
„zwiększają zależność energetyczną krajów
UE od jednego dostawcy”.
Podsumowując debatę, marszałek
Stanisław Karczewski zaakcentował uniwersalne znaczenie budowania połączeń
infrastrukturalnych Północ – Południe, pozwalających przezwyciężyć podział Europy
na Wschód i Zachód, oraz konieczność zrównoważonego rozwoju, tak by nie tworzyć
wysp dobrobytu w morzu ubóstwa. „Drastyczne nierówności wiodą bowiem zwykle do destabilizacji społecznej i politycznej
oraz do depopulacji. Ubytek ludności jest zaś
jednym z najważniejszych wyzwań. Wyzwania demograficzne bezpośrednio wiążą się
z problemem imigracji. Imigracja nie jest
rozwiązaniem naszych problemów. Powiem
więcej – imigracja nie jest przez nas wywołanym problemem, ale z kolei to parlamenty
narodowe muszą znaleźć jego rozwiązanie”
– powiedział marszałek Senatu.
Druga część szczytu przebiegała pod
hasłem „Parlamenty w polityce międzynarodowej”. Dyskusję otworzył marszałek
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Marek Kuchciński, który podkreślił, że parlamenty mają silny mandat demokratyczny od swoich narodów. Jego zdaniem czas
nagłych zmian i przyspieszenia wydarzeń
politycznych, w którym żyjemy, sprawia, że
konieczne jest zwiększenie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej oraz
ich wpływu na stanowienie prawa unijnego.
Przewodniczący Zgromadzenia Macedonii Talat Xhaferi sugerował, że parlamenty powinny wypracować możliwie najlepszy
sposób reagowania na ważne wydarzenia
polityczne. Wyjaśnił, że tylko dialog pomoże pokonać antagonizmy historyczne i polityczne oraz uprzedzenia.
Zdaniem przewodniczącego parlamentu Albanii Gramoza Ruçiego współpraca
parlamentarna przyczynia się do umacniania demokracji, zwiększania poziomu
bezpieczeństwa i poprawy jakości życia
obywateli. Przewodnicząca Zgromadzenia
Narodowego Serbii Maja Gojković poruszyła
kwestię migracji, zwróciła uwagę na wagę
i złożoność problemu. Według niej wymaga
to skoordynowanych działań na poziomie
lokalnym, krajowym i regionalnym. Przewodniczący Izby Reprezentantów Malty
Angelo Farrugia opowiedział się za tworzeniem solidnej platformy ciągłej współpracy
i komunikacji, dzieleniem się najlepszymi
praktykami i kontynuowaniem dialogu
sąsiedzkiego.

V sesja Zgromadzenia Parlamentarnego
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Mołdawii
23–24 lipca 2018 r. w Kiszyniowie odbyła się V sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Mołdawii. Polskiej delegacji przewodniczył
wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki,
a w jej skład weszli senatorowie Waldemar
Bonkowski i Marek Pęk.
Podczas sesji dyskutowano na temat
implementacji Układu o Stowarzyszeniu
z Unią Europejską z uwzględnieniem strefy wolnego handlu, polskich doświadczeń
w procesie przedakcesyjnym, realizacji polskich programów pomocowych w Mołdawii, nowych mechanizmów maksymalizacji
efektów współpracy międzyparlamentarnej,
kontynuacji dorobku konferencji międzyparlamentarnej „Gruzja, Mołdawia i Ukraina:
Partnerstwo Wschodnie i obecne wyzwania
dla bezpieczeństwa”, nowych prób i wizji.
Sesja zakończyła się podpisaniem
wspólnego oświadczenia o poparciu przez
Polskę polityki reform w Mołdawii, zwłaszcza umacniania demokracji i praworządności, a także starań Mołdawii o wejście do UE.

szczegółowe informacje na temat wszystkich w ydarzeń międzynarodow ych
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl
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Senat i Polonia
Inauguracja akcji „Lato z Polską”
„Cieszę się, że młodzi Polacy mieszkający
poza granicami mogą przyjechać do kraju
swoich przodków; poznają kulturę, historię i zawiązują przyjaźnie” – powiedział
marszałek Stanisław Karczewski 4 lipca
2018��������������������������������������
r.,
�������������������������������������
podczas inauguracji akcji w Senacie. W jego ocenie wakacje w ojczyźnie to
najlepszy sposób, aby młodzież polskiego pochodzenia poznała Polskę i ją pokochała. To nie tylko czas wypoczynku, ale
także nauki i doskonalenia języka polskiego, poznawania tradycji i miejsc ważnych
dla naszej historii. Prezes stowarzyszenia
Dariusz Bonisławski podziękował marszałkowi Senatu za kontynuowanie akcji
„Lato z�����������������������������������
Polską”,
����������������������������������
zapoczątkowanej przez wicemarszałka Senatu VI kadencji Macieja
Płażyńskiego. W opinii przewodniczącego
Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ministra Henryka Kowalczyka
akcja pełni ważną funkcj�������������
ę „w wychowa��������
niu i zacieśnianiu więzi między naszymi
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rodakami mieszkającymi poza granicami
Polski”. Jego zdaniem „niezwykle ważne
jest poczucie bycia Polakiem poza granicami, poczucie, że Polska o nas nie zapomina”.
Spotkania ze środowiskami polonijnymi
w Nadrenii Północnej-Westfalii
7–8 lipca 2018 r. delegacja Senatu z marszałkiem Stanisławem Karczewskim na
czele złożyła wizytę w�����������������
����������������
Nadrenii Północnej-Westfalii, jednym z największych skupisk Polonii na świecie. W skład delegacji
wchodzili senatorowie z Komisji Spraw
Emigracji i�������������������������������
Łączności z ������������������
Polakami za Granicą: przewodnicząca Janina Sagatowska, jej
zastępca Maciej Łuczak oraz Robert Gaweł
i Andrzej Pająk. 7 lipca senatorowie wzięli
udział w otwarciu Konsulatu Honorowego
RP w Düsseldorfie. W opinii marszałka Senatu jego utworzenie to kolejny ważny etap
umacniania relacji polsko-niemieckich.
Podczas uroczystości, w�����������������
����������������
której uczestniczył premier Nadrenii Północnej-Westfalii
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Armin Laschet, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz przekazał
listy komisyjne konsulowi honorowemu
RP Arndtowi Kirchhoffowi, niemieckiemu
biznesmenowi, mającemu związki gospodarcze z Polską. Marszałek Stanisław Karczewski wyraził zadowolenie, że tak liczna
Polonia mieszkająca w rejonie Düsseldorfu
będzie mogła liczyć na dodatkowe wsparcie
konsula honorowego. Podziękował
����������������
niemieckim władzom, szczególnie Nadrenii
Północnej-Westfalii, za dotychczasową
współpracę z Polonią i dodał, że liczy na jej
dalszy rozwój. Premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet przypomniał
natomiast o wkładzie Polaków w rozwój
Nadrenii Pólnocnej-Westfalii.
Tego samego dnia senatorowie odwiedzili Dom Polski w���������������
��������������
Bochum, historyczną siedzibę i własność Związku
Polaków w�����������������������������
Niemczech,
����������������������������
zwróconą związkowi po II wojnie światowej przez Republikę
Federalną Niemiec. Senatorowie rozmawiali z����������������������������������
przedstawicielami
���������������������������������
Macierzy Szkolnej, która prowadzi społeczne szkoły polskie.
Delegacja odwiedziła także Polską Misję
Katolicką w Essen. Przedstawiciele rady
parafialnej przypomnieli historię parafii,
omówili też działalnoś�������������������
ć������������������
związaną z prowadzeniem szkoły języka polskiego dla polonijnych dzieci. W Konsulacie Generalnym RP
w������������������������������������������
Kolonii
�����������������������������������������
delegacja Senatu spotka����������
ła��������
z������
Polo�����
nią. Jak zaznaczył marszałek Stanisław Karczewski, wizyta w Niemczech jest okazją do
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konsultacji z mieszkającymi tu Polakami
w sprawie działań podejmowanych przez
Senat��������������������������������������
. Przedstawiciele organizacji polonijnych pytali m.in. o proces dekomunizacji
w Polsce, a także o���������������������
rozmowy z�����������
������������
����������
niemieckimi politykami na temat nauki języka polskiego w tamtejszych szkołach publicznych.
Odpowiadając, marszałek Senatu zapewnił,
że wierzy, iż dzięki prowadzonemu dialogowi sytuacja Polonii w Niemczech z czasem
się poprawi. Przypomniał, że pieniądze na
opiekę nad Polonią wróciły do Senatu, bo
takie były oczekiwania Polonii. Jak zaznaczył, nie ma politycznego sporu w kwestii
wydatkowania środków na realizację zadań
polonijnych, a wyniki ankiety skierowanej
do organizacji polonijnych i������������
�����������
Polaków zamieszkałych za granicą pokazały, że oczekują
oni, by najwięcej pieniędzy przeznaczać na
naukę języka polskiego i edukację za granicą. Senator Janina Sagatowska podkreśliła
natomiast, że Izba w swoich działaniach
wobec Polonii kieruje się zasadą: „nic o was
bez was”. Podziękowała za podtrzymywanie
polskiej tożsamości, wychowywanie dzieci w przywiązaniu do polskości, a także za
to, że Polonia na Zachodzie była cierpliwa
i rozumiała, iż pieniądze przeznaczane na
Polonię w większości kierowano do Polaków
na Wschodzie.
8 lipca delegacja Senatu odwiedziła
Ośrodek Polonijny „Concordia” w Herdorf-Dermbach. Marszałek Stanisław Karczewski podziękował księżom i siostrom za
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Stanisław Karczewski odwiedził dzieci i młodzież z Grodna i Wołkowyska na Białorusi
oraz ze Lwowa i Drohobycza na Ukrainie,
przebywające na koloniach zorganizowanych przez Fundację „O Uśmiech Dziecka”
z Makowa Mazowieckiego.
30-lecie działalności Związku Polaków
na Białorusi

ich pracę na rzecz wspólnoty polonijnej,
a zwłaszcza za pracę z dziećmi i młodzieżą.
Wakacyjne spotkania z młodzieżą polonijną
18–19 lipca 2018 r. marszałek Stanisław
Karczewski spotkał się z����������������
���������������
młodzieżą polonijną, przebywającą na koloniach zorganizowanych dzięki finansowemu wsparciu
Kancelarii Senatu. Podczas wizyt w�������
������
ośrodkach kolonijnych miał okazję przyjrzeć się
codziennym zajęciom polonijnych dzieci
i młodzieży i porozmawiać na temat ich
pobytu w Polsce i związków z ojczyzną.
W Łebie marszałek Senatu odwiedził
dzieci i młodzież z Białorusi, Litwy i Rosji,
uczestniczące w koloniach zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Parafiada im. św. Stefana Kalasancjusza pod hasłem „Łączy nas
Polska”. Spotkał się także z uczestnikami kolonii w Jarosławcu, zorganizowanych przez
to stowarzyszenie. W Sztutowie marszałek

Delegacja Senatu z marszałkiem Stanisławem Karczewskim na czele 28 lipca 2018 r.
w Grodnie wzięła udział w uroczystościach
z okazji 30-lecia działalności Związku Polaków na Białorusi. Marszałkowi towarzyszyli senatorowie Artur Warzocha i Andrzej
Pająk z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Rocznicowe
obchody rozpoczęła msza św., po której
marszałek Senatu podziękował wszystkim, którzy tworzyli, tworzą i będą tworzyć
Związek Polaków na Białorusi. „Związek to
ludzie, dziękuję za waszą pasję, prace i za
patriotyzm” – powiedział. „Wy jesteście
u siebie, Polska docenia, że trwacie przy
naszej wspólnej mowie, obyczajach, tradycji i że trwacie przy Kościele” – podkreślił.
Marszałek Stanisław Karczewski zapewnił,
że Polska nigdy nie ustanie w staraniach, by
Polacy mogli się dobrze czuć na Białorusi.

Delegacja Senatu spotkała się z władzami obwodu grodzieńskiego i Grodna. Marszałek Stanisław Karczewski rozmawiał
także z przewodniczącym Rady Republiki
Białorusi Michaiłem Miasnikowiczem. Senatorowie złożyli wieniec przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu wojskowym w Grodnie,
uczestniczyli w uroczystym koncercie
i spotkali się z Polakami biorącymi udział
w uroczystościach z okazji 30-lecia Związku
Polaków na Białorusi.
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Spotkanie z młodzieżą z Kazachstanu
Młodzi ludzie z Kazachstanu, potomkowie
polskich zesłańców, przebywający w Polsce
na wakacyjnym wypoczynku w Nowym
Kawkowie pod Olsztynem, 2 sierpnia 2018 r.
w����������������������������������������
���������������������������������������
Senacie spotkali się z marszałkiem Stanisławem Karczewskim. Rozmawiano
o polskiej historii i pobycie w Polsce. Jak
podkreślił marszałek Senatu, 1 sierpnia to
szczególny i wyjątkowy dzień dla Warszawy.

dodała, to wielka radość móc powrócić do
swojej historycznej ojczyzny. „To dla nas
wielka radość, bo nie wszyscy mają szansę, by powrócić tu na całe życie” – zaznaczyła. Uczestnicy spotkania dziękowali
za możliwość pobytu w Polsce, za przeżycia
związane z obchodami rocznicy wybuchu
powstania, za możliwość spędzenia czasu
z polską młodzieżą i nauki języka polskiego.
Mówili też, że łączą swoją przyszłość z Polską i będą chcieli z rodzinami zamieszkać
tutaj na stałe.
Wizyta Polaków ze Wschodu

„Warszawa 74 lata temu w porywie wielkiego
patriotyzmu, chęci wyzwolenia przystąpiła
do walki. Bardzo się cieszę, że mogliście być
w tym dniu razem z nami” – zaznaczył. „To
było ogromne przeżycie, byliśmy w szoku,
że tak wyglądają te obchody, byliśmy wzruszeni, że mogliśmy w nich uczestniczyć, być
tu w tym ważnym momencie” – powiedziała Wiktoria Sosnowska z Kazachstanu. Jak

7/2018 – lipiec–wrzesień 2018 r.

Senator Barbara Borys-Damięcka z������
Komi�����
sji Spraw Emigracji i Łączności z��������
�������
Polakami za Granicą 8 sierpnia 2018 r. spotkała
się z��������������������������������������
p������������������������������������
rzedstawicielami 10�����������������
organizacji
����������������
polskich z Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu,
Mołdawii i Białorusi. „Bardzo się cieszę,
że organizacje polonijne, które są czynnikiem mobilizującym osoby mające polskie
korzenie do podtrzymywania więzi z ojczyzną, prężnie działają. Przybliżają Polskę poprzez kultywowanie tradycji, kulturę
i wiedzę o polskiej gospodarce, nauce, geografii, przyrodzie” – powiedziała. Jak zaznaczyła, organizacje polonijne odgrywają
ważną rolę w podtrzymywaniu polskości,
szczególnie wśród osób o polskich korzeniach, urodzonych za granicą. Według niej
przekazywanie tradycji i przekonywanie
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do nauki języka ojczystego jest kluczem do
budowania poczucia tożsamości narodowej.
Senator Barbara Borys-Damięcka zaapelowała, aby uczyć się języka polskiego. Wskazała jednocześnie, że organizacje polonijne
mogą się starać o wsparcie Ministerstwa
Edukacji Narodowej w organizowaniu
przyjazdu nauczycieli z�������������������
Polski,
������������������
którzy mogliby uczyć nie tylko dzieci, ale także osoby
dorosłe i seniorów. Podczas spotkania liderzy organizacji polonijnych ze Wschodu
opowiadali o����������������������������
prowadzonej
���������������������������
przez nie działalności, m.in. o nauczaniu języka polskiego
i działalności kulturalnej.
Kongres 60 milionów – Globalny Zjazd
Polonii
30–31 sierpnia 2018 r., podczas kongresu,
w którym wzięli udział senatorowie Anna
Maria Anders i przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Andrzej Stanisławek, debatowano o konieczności budowania pozytywnego wizerunku Polski w świecie, a także potrzebie
stworzenia silnego polskiego lobby. Podczas panelu dyskusyjnego, poświęconego
budowaniu wizerunku Polski na arenie
międzynarodowej, senator Andrzej Stanisławek podkreślił, że nie ma drugiego kraju,
który przetrwałby tyle lat bez własnej
państwowości, a mimo to jego tożsamość
narodowa została utrzymana. W jego ocenie ważne jest budowanie wizerunku Polski w świecie nie tylko z wykorzystaniem
naszej historii, ale też historii tolerancji
i chrześcijaństwa europejskiego. Według
senatora Polaków powinno łączyć – bez
względu na poglądy i wewnętrzne spory
polityczne – budowanie wizerunku naszego kraju. Jak zaznaczył, Senat prowadzi
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szeroką działalność promującą polską gospodarkę. Podkreślił, że Polonię należy
zainteresować wymianą młodzieży, tak
by poznała swój kraj i „odbierała swoją
pierwszą ojczyznę jako kraj bezpieczny
i demokratyczny, kraj ze zdrową żywnością,
pięknymi krajobrazami”. W�������������
ocenie
������������
ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego Polska jest krajem bezpiecznym, i to
my musimy pracować na wizerunek naszego kraju za granicą. Z punktu widzenia
amerykańskiej dziennikarki telewizyjnej
Rity Cosby Polska ma słaby lobbing w świecie, niewystarczający i������������������
nieczytelny
�����������������
przekaz. Jak oceniła, przeciętny cudzoziemiec
nie ma najmniejszego pojęcia o historii
i �������������������������������������
tradycji, stanowi��������������������
ących���������������
fundament polskiej tożsamości. Wskazała także na konieczność głośnego i wyraźnego mówienia
o tym, że Polska nie miała żadnego udziału
w�����������������������������������������
Holocau���������������������������������
����������������������������������������
ście�����������������������������
. O��������������������������
konieczności
�������������������������
dobrego, pozytywnego lobby Polski w świecie mówiła
też senator Anna Maria Anders. „Musimy
pokazać Polskę jako kraj demokratyczny”
– podkreśliła. Według niej media powinny
rzetelnie informować o������������������
�����������������
spotkaniach z����
���
Polonią i Polakami za granicą, o���������
wydarze��������
niach międzynarodowych z ich udziałem,
o ich sukcesach, pozytywnych zmianach
i inicjatywach.
III Polonijne Forum Ekonomiczne w Krynicy
W Krynicy-Zdroju 4–5 września 2018 r.
w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego
odbyło się Polonijne Forum Ekonomiczne,
zorganizowane po raz 3.������������������
przez
�����������������
Senat, Fundację Instytut Studiów Wschodnich, Radę
Programową Forum Ekonomicznego. Jego
celem było włączenie Polaków żyjących
z dala od ojczyzny w pracę na rzecz Polski,

Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

a także budowanie wspólnoty narodowej,
m.in. poprzez udział w�����������������
����������������
ważnych wydarzeniach w naszym kraju. Na Polonijne Forum,
którego gospodarzem, tak jak w���������
poprzed��������
nich latach, był marszałek Stanisław Karczewski, złożyło się 5 paneli dyskusyjnych
poświęconych m.in. obronie dobrego imienia Polski i Polaków, powrotowi do kraju
młodej emigracji czy sukcesowi polskiego
produktu za granicą.
Otwierając Polonijne Forum Ekonomiczne, marszałek Stanisław Karczewski
podkreślił, że sądząc po aktywności i zaangażowaniu Polonii, dba ona o Polskę i jej
dobre imię. Zadeklarował, że na jednym
z najbliższych posiedzeń Senatu zostanie
przedłożony projekt ustawy zmieniającej
kodeks wyborczy, której celem będzie zagwarantowanie miejsca w Senacie przedstawicielowi Polonii.
4 września 2018 r. forum polonijne zainaugurował panel dyskusyjny poświęcony
obronie dobrego imienia Polski i Polaków.
Jego uczestnicy odnieśli się m.in. do nowelizacji ustawy o IPN ze stycznia 2018 r. Jak
stwierdził marszałek Senatu, Polska spotkała się po jej przyjęciu z wieloma krzywdzącymi opiniami. Dlatego zdecydował się na
skierowanie listu do środowisk polonijnych
z prośbą
�����������������������������������������
o���������������������������������
reagowanie
��������������������������������
na wypowiedzi polityków czy dziennikarzy, zawierające fałszywe
informacje. „Jestem niezwykle zadowolony
z��������������������������������������������
�������������������������������������������
reakcji. Widać, że Polonia żyła tym problemem. Reakcja Polonii, państwa reakcja, była
nadzwyczajna” – podkreślił. Zdaniem marszałka Stanisława Karczewskiego w obronie
dobrego imienia Polski i Polaków ważna jest
edukacja, nauczanie
�����������������������������������
języka polskiego, a przede wszystkim historii, i „tą drogą będziemy
szli, dotując polonijną oświatę”. Minister
w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski
podkreślił, że stereotypów nie da się zmienić
w krótkim czasie. W opinii prezesa Związku
Lekarzy Polonijnych w Chicago prof. Marka
Rudnickiego Polonia jest bardzo ważna dla
dbania o dobre imię Polski za granicą, ale
równie ważne jest opracowanie strategii
działań skierowanych do obywateli innych
krajów. Na znaczący wkład Polaków żyjących
poza krajem w budowanie wizerunku Polski
wskazał także dr Zbigniew Girzyński z�����
Uni����
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jego zdaniem Polacy za granicą są naszymi
najlepszymi ambasadorami, a żaden konsul
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nie zrobi tyle, ile jeden zaangażowany przedstawiciel Polonii.
Podczas panelu „Młoda emigracja – czas
na powrót” debatowano na temat sposobów
przekonania młodych polskich emigrantów
do powrotu do kraju. W ocenie wicepremier
Beaty Szydło nie ma jednej recepty na szybki masowy powrót do ojczyzny młodych
Polaków, którzy wyjechali z kraju w celach
zarobkowych. Jak wskazała, muszą być kontynuowane programy rządowe, poprawiające sytuację mieszkaniową i na rynku pracy
czy zwiększające możliwości rozwoju zawodowego i���������������������������������
kariery
��������������������������������
naukowej. W�������������
ocenie
������������
minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej
ważnym elementem, który może skłonić
Polaków do powrotu, jest przygotowanie ich
dzieci do nauki w����������������������������
���������������������������
polskich szkołach. Jak podkreśliła, zostały przygotowane kompleksowe
rozwiązania, które mają umożliwić dzieciom
wyrównanie różnic programowych, poprawić znajomość języka polskiego. Coraz więcej pieniędzy przeznacza się na szkolenie
nauczycieli i dostosowywanie podręczników
do dzieci dwujęzycznych, które dotychczas
uczyły się w innych systemach edukacji.

Drugiego dnia debatowano na temat
przedsiębiorczych Polek, które z sukcesem
rozwijają przedsiębiorstwa na światowych
rynkach. W�����������������������������
ocenie
����������������������������
prezes Society of Polish American Travel Agents SPATA z USA
Honoraty Pierwoły kobiety są bardzo kreatywne, potrafią godzić obowiązki domowe
i służbowe. Według niej podstawą sukcesu
w���������������������������������������
��������������������������������������
biznesie jest wiara we własne możliwości i nieprzejmowanie się niepowodzeniami.
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Zdaniem dyrektor ds. relacji zewnętrznych
Grupy Adamed Katarzyny Dubno przedsiębiorczość nie ma płci. Uczestnicy panelu
„Sukces polskiego produktu za granicą – jak
to się robi?” podkreślali, że aby wprowadzić
produkt na światowe rynki, należy najpierw
zbudować markę na rynku lokalnym. Na
zakończenie Forum Polonijnego odbył się
panel „Razem znaczy więcej – współpraca
spółek Skarbu Państwa na rzecz budowania
wizerunku Polski za granicą”. W �����������
opinii prezesa Banku Pekao SA Michała Krupińskiego
Zygmunt Józefczak, ambasador Jolanta Kozłowska, harcerz Krzysztof Weronowski-Ptaszyński i uczennica szkolnego punktu
konsultacyjnego Paulina Dąbrowska. Wizyta marszałka Senatu była także okazją do
rozmowy z��������������������������������
�������������������������������
austriacką Polonią. Przedstawiciele organizacji polonijnych mówili o�����
����
swojej działalności i problemach, dotyczących
m.in. finansowania polonijnej edukacji,
braku domu polskiego, a także o kłopotach
wynikających z braku statusu mniejszości
narodowej.
„Narodowe Czytanie” w Grodnie

polskie firmy powinny współpracować, by
zdobywać zagraniczne rynki i promować
wizerunek Polski jako silnego kraju. Zapowiedział, że we wrześniu 2018������������
r.
�����������
bank otworzy pierwszy oddział w Londynie. Bank
będzie też rozwijać segment depozytów, by
ułatwić korzystanie z�������������������
różnych
������������������
instrumentów rynku finansowego Polakom pracującym w Londynie. Wspólne przedsięwzięcia
zapowiedzieli również inni przedstawiciele
polskich spółek.
„Narodowe Czytanie” w Wiedniu
8 września 2018 r. w polskiej ambasadzie
w Wiedniu marszałek Stanisław Karczewski po raz kolejny z Polonią wziął udział
w akcji, odbywającej się pod honorowym
patronatem pary prezydenckiej. Wspólnie
z��������������������������������������
Polakami
�������������������������������������
mieszkającymi w Austrii czytał „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Marszałkowi towarzyszyli senatorowie Sławomir Rybicki i Jan Hamerski. Fragment
powieści czytali: marszałek Stanisław Karczewski, aktor Teatru Starego w Krakowie
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Wicemarszałek Maria Koc 8 września 2018 r.
wzięła udział w tej akcji w polskim konsulacie
w Grodnie. Wspólnie z przedstawicielami
polskich organizacji i duchownymi wicemarszałek czytała fragmenty „Przedwiośnia”. Lekturze towarzyszyła inscenizacja
przygotowana przez grupę uczniów Społecznego Liceum im. Elizy Orzeszkowej pod
okiem aktorów i pedagogów z Białegostoku,
a także wystawa „Polskie formacje wojskowe podczas I wojny światowej”.
Tego samego dnia wicemarszałek Maria
Koc odznaczyła Orderem Krzyża Niepodległości 5 kombatantów AK zamieszkałych na
Białorusi. Spotkała się także z przedstawicielami władz miejskich Grodna: merem Mieczysławem Gojem i wicemerem ds. edukacji
Zoją Kuleszą, z którymi rozmawiała o sytuacji
klas z polskim językiem nauczania w szkołach
średnich w Grodnie i Wołkowysku. 9�������
wrześ������
nia wicemarszałek Senatu złożyła wizytę
w������������������������������������������
�����������������������������������������
Szkole Średniej nr 36 w������������������
Grodnie i uczest�������
niczyła w�����������������������������������
uroczystym
����������������������������������
rozpoczęciu roku szkolnego dla klas maturalnych w tamtejszym
Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej,
działającym przy Zjednoczeniu Społecznym
„Polska Macierz Szkolna”.
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4. posiedzenie Polonijnej Rady
Konsultacyjnej przy marszałku Senatu
IX kadencji
24 września 2018���������������������������
��������������������������
r. w����������������������
���������������������
Senacie po raz 4.����
���
obradowała Polonijna Rada Konsultacyjna.
W posiedzeniu uczestniczyli m.in. przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą senator
Janina Sagatowska, wiceminister spraw
zagranicznych Andrzej Papierz i minister
w�������������������������������������
������������������������������������
Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. Rozmawiano o nauczaniu języka
polskiego na świecie, a także �����������
o angażowaniu młodych ludzi w działalność polonijną. Podsumowano też V Światowy Zjazd
Polonii i Polaków z Zagranicy. Marszałek Stanisław Karczewski zwrócił uwagę,
że wśród uczestników było stosunkowo
mało młodych ludzi. Jak zaznaczył, oprócz
edukacji potrzeba angażowania w sprawy
Polonii młodych rodaków mieszkających
za granicą stanowi obecnie najważniejsze
wyzwanie. Zapowiedział zorganizowanie
zjazdu młodej Polonii.
Podczas posiedzenia wyniki badań
dotyczących nauczania i promocji języka
polskiego za granicą przedstawiła prof. Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego. Ich
celem było przygotowanie kompleksowej
oceny nauczania języka polskiego za granicą na������������������������������������
�����������������������������������
wszystkich poziomach edukacji, promocja języka polskiego, a także wyznaczenie
kierunków działań i����������������������
ich
���������������������
koordynacja. Zdaniem autorów badań pewne kwestie wymagają systemowych zmian, ale są także takie,
do rozwiązania których wystarczą doraźne
środki. Jak wskazała prof. Jolanta Tambor, język jest widoczny w przestrzeni publicznej
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i nie można o nim myśleć w oderwaniu od
kultury i historii. Dlatego należy zabiegać
o powstawanie lektoratów języka polskiego, a�������������������������������������
������������������������������������
przede wszystkim o������������������
�����������������
rozwój katedr filologii polskiej na światowych uczelniach.
Jak przyznała wiceprezes Kongresu Polonii
Amerykańskiej ds. Polskich Maria Szonert
Binienda, na uczelniach w USA język polski
jest często marginalizowany. Najczęściej
jest wykładany w���������������������
����������������������
ramach
��������������������
katedr slawistycznych, a katedry polonistyczne nie są
rozwijane i powoli przestają funkcjonować.
Z przedstawionych badań wynika, że język
polski jest obecny poniżej poziomu akademickiego tylko w systemach edukacyjnych
niektórych krajów. Najczęściej jest nauczany
w tzw. szkolnych punktach konsultacyjnych,
działających przy ambasadach. Zdaniem
prof. Jolanty Tambor potrzebna jest zmiana
nazwy tych placówek i zrównanie ich statutu ze szkołami. Jak podkreśliła, kluczowym
elementem usprawnienia oświaty polonijnej
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jest dokształcanie nauczycieli i odpowiednie
ich wynagradzanie, a także przygotowanie
materiałów edukacyjnych i podręczników
dostosowanych do poziomu uczniów i������
�����
miejsca ich zamieszkania, odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń do nauki.

W opinii rzeczniczki narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier
Haliny Csúcs Lászlóné największym problemem jest brak nauczycieli, szczególnie delegowanych do pracy za granicą. Podobnego
zdania był rektor Polskiej Misji Katolickiej
w Brazylii ks. Zdzisław Malczewski, który
dostrzegł taką potrzebę szczególnie poza dużymi ośrodkami, gdzie języka polskiego uczą
dzieci������������������������������������
głównie rodzic���������������������
e i dziadkowie. O����
���
nauce języka polskiego jako języka ojczystego
w szwedzkich szkołach mówił prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat ze Szwecji.
Podczas posiedzenia uzupełniono skład
Polonijnej Rady Konsultacyjnej o prof. Marka
Rudnickiego, przedstawiciela Polonii amerykańskiej, wywodzącego się z chicagowskiego
– najliczniejszego na świecie – środowiska
polonijnego.

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

Przegląd wydarzeń
VII seminarium w ramach projektu
„Archiwa Przełomu 1989–1991” – „Od
niepodległej do niepodległej 1918–1989.
W 100-lecie odzyskania niepodległości
przez Polskę”
Seminarium, które odbyło się 11 września 2018 r., swoją tematyką nawiązywało
do 100. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Otwierając konferencję, szef
Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski podkreślił, że walka Polaków o wolność
wpisała się na trwałe w burzliwe dzieje naszego narodu. Jak zaznaczył, 100. rocznica
odzyskania niepodległości stanowi szczególną okazję do refleksji na temat wydarzeń
związanych z odzyskaniem suwerennego
państwa i narodowej tożsamości przez Polaków. Przypomniał też, że mimo panującego wówczas chaosu istniało przekonanie, że
wszystko będzie dobrze, bo jesteśmy wolni.
W latach 80. XX w. Polacy po raz kolejny
się zjednoczyli, aby walczyć o������������
�����������
wyswobodzenie spod komunistycznej władzy, a tamtym
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wydarzeniom towarzyszyły emocje zbliżone do tych z 1918 r. – radość, niepewność
i nadzieja. „Z dzisiejszej perspektywy pojawiają się pytania, czy polska nauka zgłębiła już wszystkie aspekty przemian lat
80. XX w., czy istnieje świadomość nieodkrytych jeszcze faktów, jaką wiedzę posiadają Polacy na temat okoliczności wydarzeń
tamtego czasu?” – pytał minister Jakub
Kowalski. Wokół odpowiedzi na te pytania
skoncentrował się program seminarium,
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na które złożyły się 3 panele dyskusyjne.
Ś������������������������������������
wiadkowie wydarzeń końca XX w., parlamentarzyści OKP: Alicja Grześkowiak,
Piotr Ł.J. Andrzejewski, Jerzy Pietrzak, Andrzej Wielowieyski, Eugeniusz Wilkowski
i Jan Wyrowiński przypomnieli wydarzenia czasu przełomu i podjęli próbę ich oceny
z własnej perspektywy. Odpowiedzieć na
prowokujące pytanie o niepodległość jako
nienormalność stara�����������������������
ł����������������������
się prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego
zdaniem zarówno w polskiej historii, jak
i współczesności zderzają się 2 wizje, które ilustrują wypowiedzi z 1987 r.: Donalda
Tuska o Polsce jako nienormalności i Jan
Pawła II o znajdowaniu w życiu każdego
z nas swojego Westerplatte – wymiaru
zadań do podjęcia i wypełnienia, słusznej sprawy, o którą nie można nie walczyć,
porządku prawd i wartości, które trzeba
utrzymać i obronić. Senator Jan Żaryn jako
ważne obszary do penetracji przez projekt
„Archiwa Przełomu” wskazał m.in. działalność Kościoła katolickiego, postawienie
weta wykluczaniu niektórych nurtów opozycyjnych tamtego czasu, np. Solidarności
Walczącej, objęcie projektem przestrzeni
emigracyjnej czy różnych dotąd nierozpoznanych środowisk, np. nauczycielskiego.
Według prof. Jana Majchrowskiego z�����
Uni����
wersytetu Warszawskiego chodzi nie tylko
o to, byśmy mieli instytucje niepodległego
państwa, ale o����������������������������
���������������������������
to, byśmy sami byli niepodlegli. Podczas seminarium przedstawiono
także sprawozdanie na temat realizacji
projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”.
W opinii dyrektora Archiwum Prezydenta RP dr. Janusza Kuligowskiego są nowe
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obszary warte zainteresowania, m.in. rola
Kościoła w okresie przełomu. Dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji
Kancelarii Senatu Agata Karwowska-Sokołowska omówiła 3������������������������
publikacje,
�����������������������
przygotowane specjalnie na seminarium.
Konferencja poświęcona wymianie gospodarczej, naukowej i kulturalnej między
Polską a Wietnamem
20 września 2018 r., podczas konferencji
zorganizowanej przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności z inicjatywy
senatorów Andrzeja Stanisławka i Grzegorza Napieralskiego, dyskutowano o tym,
jak najlepiej wykorzystać duży potencjał
współpracy Polski i Wietnamu.
„Wietnam jest naszym bardzo ważnym partnerem polityczno-gospodarczym
w Azji. Szczególnie pozytywnie oceniamy
stały wzrost wymiany handlowej między
naszymi krajami” – zapewnił wicepremier,
minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Jego zdaniem konieczne jest zacieśnienie współpracy w takich dziedzinach,
jak przemysł farmaceutyczny, zbrojeniowy,
wydobywczy, biomedycyna czy sektor rolno-spożywczy. Wicepremier podkreślił też, że
Polska docenia wkład diaspory wietnamskiej
w nasz gospodarczy i kulturalny rozwój.
„Polska i Wietnam uznawane są za wzór
udanej transformacji’ – wskazywał natomiast wicepremier Wietnamu Truong Hoa
Binh. Jak podkreślił, rozdarty wojną Wietnam podźwignął się i rozwinął zarówno
gospodarczo, jak pod względem inwestycyjnym. Wicepremier podkreślił, że dla Polski
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Wystawa „W hołdzie Zbigniewowi Herbertowi 1924–1998”

jego kraj może być bramą do państw należących do���������������������������������
��������������������������������
Stowarzyszenia Narodów Południowo-Wschodniej Azji (ASEAN), z rynkiem
liczącym ponad 600 mln osób. Z kolei Polska
dla Wietnamu stanowi bramę na rynki krajów Unii Europejskiej. Jak ocenił, wymiana
handlowa między obu krajami jest duża, ale
nie zaspokaja oczekiwań obu stron.
Jak podkreślił wiceminister przedsiębiorczości Tadeusz Kościński, od 2016 r.
Wietnam jest najważniejszym partnerem
Polski w����������������������������������
���������������������������������
Azji. W��������������������������
�������������������������
ostatnim okresie nastąpiła znacząca intensyfikacja relacji gospodarczych między obu krajami, a w I półroczu
2018 r. polski eksport do Wietnamu wzrósł
o�������������������������������������
������������������������������������
20%. Wietnam jest ważnym rynkiem zaopatrzenia polskiego przemysłu w podzespoły elektroniczne, montowane do produktów
końcowych, wytwarzanych w Polsce. To
największa grupa importowanych towarów,
pozostałe to m.in. obuwie sportowe, wyroby tekstylne, kawa, przyprawy i produkty orientalne. Jak zaznaczył wiceminister,
Wietnam znalazł się wśród 5, wytypowanych
przez polski rząd, krajów, gdzie będą prowadzone intensywne działania promocyjne.
Przewodniczący parlamentarnej grupy
polsko-wietnamskiej senator Grzegorz Napieralski stwierdził, że jej zadaniem jest pokazać relacje między obu krajami z innej niż
oficjalna strony. Jego zdaniem działalność
grupy i����������������������������������
senacka
���������������������������������
konferencja mają uświadomić polskim firmom, uczelniom i instytucjom kultury, że Wietnam stanowi ogromne
pole do współpracy.
Podczas konferencji reprezentanci polskich uczelni przedstawili praktyczne aspekty międzynarodowej współpracy naukowej
i efekty projektów wymiany z uczelniami
wietnamskimi, np. uniwersytetem w Hanoi.

„«Bądź wierny, idź» – każdy z����������
���������
nas przeżywa ogromne poruszenie, słysząc te słowa,
stanowiące przesłanie skierowane do Polaków, do wszystkich ludzi” – mówiła wicemarszałek Maria Koc, otwierając 26 września
2018 r. w arkadach gmachu Senatu wystawę
poświęconą Zbigniewowi Herbertowi, przygotowaną przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie we współpracy
ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i�����
����
sfinansowaną ze środków Kancelarii Senatu
w ramach opieki nad Polonią i Polakami za
granicą. Ekspozycja, prezentowana w Roku
Herberta, w 20. rocznicę jego śmierci, stanowiła bogato ilustrowaną opowieść o życiu
i twórczości autora „Pana Cogito”.

W ocenie wicemarszałek Senatu zmarły
zdecydowanie za wcześnie artysta był jednym z najwybitniejszych polskich poetów,
twórcą postaci Pana Cogito, która w������
kano�����
nie wielkich postaci literackich zajęła miejsce szczególne dzięki wezwaniu do walki
w obronie wartości. Zdaniem senatora Jana
Żaryna, inicjatora zaprezentowania wystawy
w���������������������������������������
��������������������������������������
Senacie, to Herbertowskie wezwanie dotyczy także świata polityki. Senator przypomniał, że poeta pisał o potrzebie odwagi, by
móc nieść wartości. Jak zaznaczył, potrzebny
jest także rozum, którym posługuje się człowiek, by czynić dobro. Poeta nie dawał jednak przyzwolenia na godzenie dobra ze złem
– tu nie może być mowy o������������������
jakimkolwiek
�����������������
kompromisie. Nawiązując do Herbertowskiego
wezwania do życia w zgodzie z wartościami,
dyrektor Muzeum Literatury Jarosław Klejnocki przypomniał kolejne przesłanie poety:
„Masz mało czasu trzeba dawać świadectwo”.

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