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Przegląd wydarzeń

Minął rok obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Było to wielkie święto
narodowe – radosne i podniosłe zarazem.
Cieszyliśmy się z naszego sukcesu – tego
po 1918 r. i tego po 1989 r. – spełniły się
wówczas marzenia pokoleń. Pokazaliśmy,
jak poważnie przeżywamy naszą wolność
i suwerenność – wartości głęboko zakorzenione w polskich sercach. Przypomnieliśmy
sobie i światu, że Polska nie wyłoniła się w 1918 r. z niebytu, lecz wcześniej
należała i wówczas powróciła do rodziny europejskich państw, której częścią
była od tysiąclecia. Nasze doświadczenia i nasze aspiracje współkształtowały Europę od X wieku. Jako równi z równymi oraz wolni z wolnymi chcemy
współkształtować ją i dziś. Święto Niepodległej uzmysłowiło nam z całą mocą,
że II Rzeczpospolita była autentycznym państwem Polaków, które wywalczyli,
odbudowali i czuli się z nim związani. Po 1989 r. tę autentyczność konsekwentnie odbudowujemy. Bez tamtego dwudziestolecia sukces Polski dzisiejszej nie
byłby możliwy. Dlatego w kronice senackiej zamykającej ubiegły rok wiele
uwagi poświęcamy jubileuszowym obchodom.
Chciałbym zwrócić uwagę na rozwój wielostronnych kontaktów międzyparlamentarnych. W listopadzie w Wilnie odbyło się Zgromadzenie Parlamentarne Polska – Litwa – Ukraina, w Bratysławie spotkanie przewodniczących
parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Niebawem w Warszawie ma
się odbyć pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polska
– Gruzja. Te kontakty międzyparlamentarne są wielką wartością, bo skłaniają
do bliskiej współpracy, bo pozwalają wyjaśniać różnice i koncentrować się
na tym, co łączy. Stwarzają możliwość wymiany doświadczeń i dają szansę
na wspólne inicjatywy. Ten dialog między parlamentarzystami jest ważny,
bo ma wpływ na relacje między państwami.
Jak zwykle koniec roku był bardzo pracowity dla Senatu. W grudniu
odbyły się trzy posiedzenia Izby, na których senatorowie rozpatrzyli blisko
40 ustaw. Poprzedziły je intensywne prace w komisjach. W tym kwartale zorganizowano w Senacie szereg konferencji i rozmaitych wydarzeń z inicjatywy
i z udziałem senatorów, co odnotowuje kronika. Zachęcam do jej lektury.

Szef Kancelarii Senatu
Jakub Kowalski
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Najważniejsze wydarzenia
Senackie obchody
100. rocznicy odzyskania
niepodległości
W obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości aktywnie włączył się
Senat. Z racji senackiej pieczy nad Polonią
i Polakami za granicą tę doniosłą rocznicę
świętowano wspólnie z rodakami na całym
świecie, m.in. w Kanadzie, Francji, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Danii, Irlandii
Północnej czy na Ukrainie. W obchodach
państwowych, na zaproszenie marszałka Stanisława Karczewskiego, wzięli
także udział członkowie Polonijnej Rady
Konsultacyjnej.
Oficjalne delegacje Senatu z marszałkiem Stanisławem Karczewskim odwiedziły
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naszych rodaków w Kanadzie i Francji.
W Paryżu 1 grudnia 2018 r. miało miejsce
wydarzenie szczególne – otwarcie polskiej
kaplicy w katedrze Notre Dame, które wieńczyło francuskie uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Można
śmiało powiedzieć, że ta kaplica to polski
ślad w sercu Francji” – podkreślił marszałek
Senatu. Wyraził zadowolenie, że Senat mógł
się przyczynić do jej powstania.
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zorganizowała
2 konferencje – „Senat w Niepodległej Rzeczypospolitej” (23 października 2018 r.)
i „Odbudowa państwa polskiego – prawo
i polityka historyczna po 1918 r.” (6 listopada 2018 r.). Pierwsza z nich przybliżyła rolę
i znaczenie Senatu w systemie politycznym
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państwa polskiego na przestrzeni wieków.
Jak podkreślił przewodniczący komisji nauki senator Kazimierz Wiatr, kiedy Polska
była wolna i suwerenna, zawsze był Senat.
W jego opinii Izba odgrywa szczególną rolę
jako uosobienie wolności, refleksji i rozwagi.
Zdaniem senatora Jana Żaryna obchodzone
w 2018 r. rocznice – 100. odzyskania niepodległości i 550. polskiego parlamentaryzmu
były pretekstem do zastanowienia się nad
kondycją współczesnego państwa polskiego
z perspektywy tradycji Senatu.
Podczas drugiej konferencji przedstawiono etapy tworzenia porządku prawnego w II Rzeczypospolitej, a także omówiono
i oceniono politykę historyczną w tym okresie. Jak zaznaczył wicemarszałek Michał
Seweryński, odrodzenie państwa stawiało
przed społeczeństwem bardzo trudne zadania. Do najważniejszych – oprócz prowadzenia działań militarnych, dyplomatycznych
celem ustalenia ostatecznych granic państwa
polskiego, stworzenia struktur administracyjnych – należało utworzenie jednolitego
systemu prawnego. Oprócz wprowadzania
niezbędnych rozwiązań prawnych, gospodarczych i politycznych szczególną wagę
przywiązywano do działań mających na celu
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integrację wielonarodowościowego społeczeństwa. Służyło temu przede wszystkim
wychowanie patriotyczne w szkołach, wojsku,
prowadzone przez Kościół czy organizacje
społeczne. Istotną funkcję edukacyjną pełniły
liczne publikacje, wydawnictwa historyczne
i ówczesne media – prasa, radio. Podczas
konferencji mowa była o budowie porządku
prawnego II RP i przygotowaniu jednolitego
ustawodawstwa, zastępującego 5 istniejących
systemów prawnych, co było ewenementem na skalę światową. Przywołano także
uchwalenie konstytucji z marca 1921 r., która należała do najbardziej demokratycznych
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w ówczesnej Europie. Szczególnym osiągnięciem II RP było wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży, skuteczne m.in. dzięki
masowości organizacji społecznych, skupiających 1 mln młodych Polaków.
W ramach obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości w Senacie można było też obejrzeć 2 wystawy. Otwierając
24 października 2018 r. w Senacie ekspozycję „Marszałkowi w hołdzie”, wicemarszałek
Maria Koc mówiła, że „nie ma lepszej formy
oddania hołdu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu (…) Wystawa ma szczególne znaczenie, bo autorami prezentowanych obrazów
są Polacy z Grodzieńszczyzny”. Przygotował
ją Związek Polaków na Białorusi. „Ta wystawa to nasz wkład w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”
– mówiła prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi
Walentyna Brysacz. „U nas, Kresowiaków,
żywa jest pamięć o marszałku” – dodała. Na wystawie zaprezentowano 35 obrazów twórców należących do Towarzystwa
Plastyków Polskich przy Związku Polaków
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na Białorusi. Obok portretów Józefa Piłsudskiego pokazano obrazy inspirowane wydarzeniami, miejscami i ludźmi związanymi
z marszałkiem.
Ekspozycję „Dla Niepodległej. Udział
senatorów II RP w odzyskaniu wolności
przez Polskę” przygotowało Centrum Informacyjne Senatu. Do opracowania scenariusza wykorzystano zbiór biograficzny
dotyczący senatorów II RP, gromadzony
przez Kancelarię Senatu dzięki kwerendom
w bibliotekach i archiwach, a także życzliwości rodzin przedwojennych senatorów.
Co najmniej 270 spośród 452 senatorów zasiadających w Senacie II RP w różny sposób
przyczyniło się do odzyskania przez Polskę
niepodległości. Ich listę zaprezentowano
na ekspozycji, a sylwetki 22 senatorów ukazano bardziej szczegółowo, m.in. Aleksandra
Prystora, kierującego Wydziałem Spiskowo-Bojowym PPS, marszałka Senatu IV kadencji, premiera; Stanisława Kozickiego, członka
Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, senatora II i III kadencji; Józefy Bramowskiej, obrończyni polskości na Śląsku,
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senator II i III kadencji czy Wojciecha Korfantego, jednego z ojców polskiej niepodległości, senatora III kadencji.
W rocznicowe obchody wpisywała
się także 15. już edycja konkursu o nagrodę marszałka Senatu, adresowanego do
dziennikarzy polskich i polonijnych. Laureatom konkursu „Odzyskanie niepodległości przez Polskę w pamięci Polaków poza
granicami” nagrody wręczono 20 grudnia
2018 r. w Senacie. Gratulując zwycięzcom,
marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że za pośrednictwem mediów chciano
się dowiedzieć, jak odzyskanie niepodległości, wielkie wydarzenia historyczne zapisały się w pamięci Polaków żyjących poza
granicami i jaką rolę ta przeszłość odgrywa
w ich życiu. Z kolei w opinii wicemarszałka Michała Seweryńskiego, przewodniczącego jury konkursowego, wydarzenia
z przeszłości są tak ważne, że determinują

życie naszych rodaków za granicą. Historia towarzyszy zwłaszcza naszym rodakom
na dawnych Kresach Wschodnich RP. Jak
mówił wicemarszałek, z prac wynika, że
pamięć historyczna pomogła im przetrwać
i zachować przywiązanie do polskości, że
przekazują ją następnym pokoleniom i dbają o patriotyczne wychowanie młodzieży.
W Narodowe Święto Niepodległości,
11 listopada 2018 r., Senat otworzył swoje
podwoje dla zwiedzających. Goście mogli
zobaczyć miejsca, gdzie na co dzień pracują
senatorowie: salę posiedzeń plenarnych Izby
i sale konferencyjne, w których znajdują się
zdjęcia i pamiątki po byłych marszałkach Senatu – Andrzeju Stelmachowskim, Auguście
Chełkowskim i wicemarszałku Zbigniewie
Romaszewskim. Zwiedzający mieli również
okazję obejrzeć wystawę „Dla Niepodległej.
Udział senatorów II RP w odzyskaniu wolności przez Polskę”.

Życzenia marszałka Senatu z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę
Dziś, 11 listopada 2018 r., świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
To szczególny dzień dla wszystkich Polaków – i tych w kraju, i tych poza jego granicami,
bo odzyskanie Niepodległej to był ogromny wysiłek, praca i walka Polaków zarówno zamieszkałych na terenach Rzeczypospolitej, jak i żyjących na emigracji. Przez 123 lata nie
było państwa polskiego, ale był polski naród, bo zachował język, kulturę, obyczaje i miłość
do Polski. Przetrwała pamięć historyczna.
Zawsze byliśmy narodem niepokornym. Nasz narodowy charakter nie pozwolił nam się pogodzić z utratą niepodległości. Doprowadził do powstań narodowych. Potem, gdy wybuchła I wojna światowa, Polacy walczyli w obcych mundurach, w zaborczych armiach, a gdy
nadszedł rok 1918 i upadły jednocześnie Rosja, Niemcy i Austro-Węgry, byli gotowi wziąć
sprawy w swoje ręce. Wykorzystali szansę, wybili się na niepodległość. Potem ogromnym
wysiłkiem stworzyli z trzech części rozbiorowych państwo, którego granice wykuli walką
i polską krwią. W 1920 r. nowo powstałemu państwu przyszło stawić czoło bolszewickiej
nawale. Kraj został ocalony, a marsz komunistycznej ideologii na Zachód powstrzymany.
Nie bez przyczyny najważniejsza bitwa wojny polsko-bolszewickiej nazywana jest Cudem
nad Wisłą. Gdy znowu wybuchła wojna i nad Polską zawisła groźba utraty niedawno odzyskanej niepodległości, Polacy zaciekle walczyli na wszystkich frontach. Za swoją szaleńczą
odwagę i męstwo nie doczekali się nagrody. Decyzją wielkich mocarstw w 1945 r. Polskę pozostawiono po sowieckiej stronie „żelaznej kurtyny”. Polacy nie stracili jednak żadnej okazji,
aby podkopać oddzielający nas od wolności jałtański porządek Europy. Robotnicy i studenci
wiele razy występowali przeciwko komunistycznej dyktaturze. Wydarzeniem szczególnym
był wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny Ojca św.
Jana Pawła II w 1979 r. i jego słynne słowa, wypowiedziane w Warszawie: „Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, wyzwoliły po raz kolejny w naszych dziejach narodowego ducha wolności. Represje wobec robotników doprowadziły do powstania demokratycznej opozycji, a potem, w 1980 r., do wybuchu „Solidarności”. Wprawdzie wprowadzony
stan wojenny zgniótł jej struktury, ale nie zgniótł polskiego dążenia do wolności. Nasz upór
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i umiłowanie wolności sprawiły, że w 1989 r. Polska pierwsza odrzuciła komunizm i dołączyła
do europejskiej wspólnoty wolnych, demokratycznych państw.
Spoglądając na minione 100-lecie, śmiało możemy powiedzieć, że mamy co świętować. Nie
zaprzepaściliśmy dziedzictwa pokoleń, wykorzystaliśmy wszystkie szanse, które dała nam
historia. Odnieśliśmy sukces. Możemy czuć się dumni z tego, że jesteśmy Polakami, narodem
wolnym i niepodległym.
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę moim wszystkim Rodakom, by nigdy już
nie musieli ginąć w obronie Ojczyzny, by mogli w pokoju budować zamożność Polski, by nie
musieli wyjeżdżać z kraju w poszukiwaniu lepszego życia, by mogli tu realizować swoje marzenia. Życzę, by zawsze pamiętali, że niepodległość to nie tylko powód do dumy, ale przede
wszystkim nałożone na nas zobowiązanie, że musimy o tę niepodległość zabiegać, umacniać
ją i budować każdego dnia, bo – jak mówił jeden z twórców naszej niepodległości marszałek
Józef Piłsudski – „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze (…) Niepodległość jest
dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym”.

Z posiedzeń Senatu
Rozpatrzone ustawy
66. posiedzenie Senatu
(24–26 października 2018 r.)
Powszechny dobrowolny
system oszczędzania
Utworzenie powszechnego dobrowolnego
systemu oszczędzania, współtworzonego
przez pracowników, pracodawców i państwo z przeznaczeniem na zaspokojenie
potrzeb finansowych po 60. roku życia
przewiduje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, przyjęta przez Senat
bez poprawek. Program przeznaczono dla
osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę. Ustawa określa zasady gromadzenia, wypłat i zwrotu oszczędności, zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie
pracowniczych planów kapitałowych (PPK),
finansowania i dokonywania wpłat. Wpłata
podstawowa, finansowana przez uczestnika
pracowniczego planu kapitałowego (PPK),
może wynosić od 2 do 4% wynagrodzenia,
pracodawca dopłacałby od 1,5 do 4% wynagrodzenia. Maksymalna wpłata na PPK
w wypadku 1 pracownika wyniosłaby 8%.
Obowiązywałaby też coroczna dopłata
z budżetu w wysokości 240 zł, a ponadto
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Sprawozdawca wniosku mniejszości Komisji Rodziny,
Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych senator Jan
Rulewski.

państwo dawałoby dodatkową „opłatę powitalną” w wysokości 200 zł. Program PPK
będzie prowadzony przez Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne. Gdy pracownik osiągnie 60. rok
życia, będzie mógł wypłacić jednorazowo
25% zgromadzonych środków, a pozostałe 75% zostanie wypłaconych co najmniej
w 120 miesięcznych ratach (10 lat).
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Wypełnianie zeznań podatkowych
przez Krajową Administrację Skarbową
Usługę, polegającą na wypełnianiu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), dzięki czemu
podatnik nie będzie musiał składać wniosku, wprowadza nowela ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, przyjęta przez Izbę bez poprawek. Z zeznaniem
wypełnionym przez KAS podatnik będzie
mógł się zapoznać na portalu podatkowym
od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia. Zeznanie będzie
można zweryfikować i zaakceptować bez
zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; zmodyfikować lub uzupełnić o dane,
których nie posiada KAS, i następnie je
zaakceptować, co będzie równoznaczne
ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; odrzucić i rozliczyć się
samodzielnie.
Lepszy nadzór nad wyrobami
kosmetycznymi

Senator Bogusława Orzechowska, sprawozdawczyni Komisji Zdrowia w sprawie ustawy o produktach
kosmetycznych.

Poprawę nadzoru nad produktami kosmetycznymi i zwiększenie bezpieczeństwa
stosowania kosmetyków, m.in. dzięki systemowi informowania o działaniach niepożądanych, powinna zapewnić ustawa
o produktach kosmetycznych, którą Izba
przyjęła bez poprawek. Określa obowiązki
producentów i dystrybutorów kosmetyków
oraz kompetencje organów związanych
z egzekwowaniem wymagań wynikających
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z unijnego rozporządzenia dotyczącego
produktów kosmetycznych (prawidłowość
składowania, oznakowanie i dokumentacja
potwierdzająca bezpieczeństwo produktu).
Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja
Handlowa zyskają narzędzia zwiększające skuteczność nadzoru nad produktami
kosmetycznymi. Zakłady, w których są
one wytwarzane lub pakowane, będą musiały się znaleźć w wykazie zakładów nadzorowanych, prowadzonym przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przedsiębiorcy będą umieszczać informacje i tzw.
receptury ramowe kosmetyków, których
znajomość jest konieczna w razie potrzeby podjęcia właściwego leczenia, w unijnej
bazie notyfikacji produktów kosmetycznych, prowadzonej przez Komisję Europejską. Przepisy europejskie nakładają
też obowiązek informowania o tzw. ciężkim niepożądanym działaniu produktów
kosmetycznych.
System zabezpieczeń przed fałszowaniem
dokumentów publicznych
Stworzenie jednolitego systemu zabezpieczeń przed fałszowaniem dokumentów
publicznych przewiduje ustawa o dokumentach publicznych. Powstaną 3 kategorie
dokumentów publicznych w zależności od
ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa.
Dokumenty najważniejsze to m.in. dowód
osobisty, paszport, dokumenty wydawane
przez urzędy stanu cywilnego, tytuły wykonawcze wydawane przez sądy i referendarzy sądowych, Karta Polaka, prawo jazdy,
legitymacje służbowe, np. Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa,
Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej.
Do dokumentów kategorii drugiej zaliczono
dokumenty istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, obrotu gospodarczego
i prawnego, m.in. dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie
wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa
dojrzałości. Dokumenty kategorii trzeciej
to te mające wpływ na bezpieczeństwo
obrotu gospodarczego i prawnego, m.in.
koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane
z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
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Sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o dokumentach publicznych senator Przemysław Termiński.

świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty
uprawniające do świadczenia różnego rodzaju ulg.
Ustawa tworzy też rejestr wzorów dokumentów publicznych, prowadzony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Dzięki temu każdy obywatel ma mieć dostęp
on-line do wzorów obowiązujących dokumentów publicznych z opisem podstawowych zabezpieczeń i sposobu weryfikacji ich
autentyczności. Za wytwarzanie, oferowanie,
zbywanie lub przechowywanie w celu sprzedaży replik dokumentu publicznego będzie
groziła grzywna, ograniczenie wolności albo
kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Izba przyjęła ustawę z 9 poprawkami,
głównie doprecyzowującymi. Jedna ze zmian
umożliwia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej posługiwanie się dokumentami publicznymi podczas wykonywania czynności
operacyjno-rozpoznawczych.

i spożywczymi, przyjętej przez Senat bez
poprawek. Nowela powinna także ograniczyć nieuczciwe praktyki w tych relacjach. Znosi progi dotyczące obrotów, więc
każdy, a nie – jak dotychczas – tylko zainteresowany przedsiębiorca, będzie mógł
anonimowo zgłosić Urzędowi Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stosowanie nieuczciwych praktyk. Dotychczas
rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, nie mogli zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk
handlowych ze względu na niespełnianie
kryteriów: progu wartości obrotów między dostawcą a nabywcą wynoszącego
50 tys. zł i obrotu w wysokości 100 mln zł
ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową.
Łatwiejsza produkcja żywności
na małą skalę
Produkcję żywności na małą skalę ułatwi
ustawa o zmianie ustawy o produktach
pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
przyjęta przez Izbę bez poprawek. Nowela
likwiduje obowiązek przygotowania i zatwierdzenia przez powiatowego lekarza
weterynarii projektu technologicznego
nowego zakładu produkcyjnego. Ułatwia
procedurę rejestracji działalności podmiotów zamierzających prowadzić produkcję
na małą skalę i jej sprzedaż. Chodzi o tzw.

Ograniczenie nieuczciwych praktyk
w obrocie produktami rolnymi
Pozycja rolnika w relacjach handlowych
pomiędzy dostawcą a nabywcą bez względu na łączną wartość obrotów między
nimi wzmocni się dzięki ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi
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Senator Jerzy Chróścikowski, sprawozdawca komisji rolnictwa w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
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MOL, czyli działalność marginalną, lokalną i ograniczoną. Chcący uruchomić taką
działalność nadal będą musieli składać
wnioski o wpis do rejestru zakładów co najmniej na 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
Osoby zamierzające prowadzić produkcję
żywności na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne
domy mieszkalne, ale w których regularnie
przygotowuje się żywność na sprzedaż (pochodzenia niezwierzęcego lub zawierająca
jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia
zwierzęcego), zostaną zwolnione z obowiązku zatwierdzania takiej działalności
przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a jedynie będą musiały złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.
Zasady zrzeszania się
w kołach gospodyń wiejskich
Formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb
ich zakładania i organizację określa ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Przewiduje, że koło gospodyń wiejskich ma być
dobrowolną niezależną od administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego społeczną organizacją mieszkańców
wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz

środowisk wiejskich. Zgodnie z ustawą
koło może założyć 10 osób – mieszkańców
danej wsi. Koło musi być wpisane do rejestru, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Koła mogą prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną
w środowiskach wiejskich, wspierać przedsiębiorczość kobiet i rozwijać kulturę ludową. Dzięki osobowości prawnej będą mogły
korzystać z różnego rodzaju form wsparcia
w postaci środków unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.
Po odrzuceniu wniosku o odrzucenie
ustawy Senat przyjął ją z 37 poprawkami,
w większości doprecyzowującymi i legislacyjnymi. Określono ponadto maksymalny
limit wydatków z budżetu na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2018 r.
w wysokości 90 mln zł i przewidziano mechanizm korygujący na wypadek przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia tego
limitu. Doprecyzowano również, że decyzję
o pomocy finansowej będzie wydawał prezes ARiMR na wniosek koła. Pomocy finansowej w formie dotacji będzie mógł udzielić
minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.
Uszczegółowiono ponadto kwestie podziału
rezerw celowych. Z 6 do 1 miesiąca skrócono termin na złożenie przez dotychczasowe koła deklaracji o rejestracji na nowych
zasadach.

Sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich senator Zdzisław Pupa.
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Solidarnościowy Fundusz Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych
Dodatkowe 2 mld zł rocznie na przezwyciężenie barier utrudniających pełnienie funkcji społecznych osobom
z niepełnosprawnościami ma przynieść
nowy fundusz, utworzony na mocy ustawy
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych, przyjętej przez
Izbę bez poprawek. Głównym źródłem
przychodów funduszu będą obowiązkowa
składka, stanowiąca 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także
podatek od dochodów najlepiej zarabiających osób fizycznych w wysokości 4%
od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł
za rok podatkowy (suma dochodów będzie
pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pieniądze z funduszu
zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie
społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na zadania związane z promowaniem
i wzmacnianiem systemu wsparcia dla
niepełnosprawnych oraz na zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Senator Ryszard Majer, sprawozdawca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Senioralnej w sprawie
ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych.

Fundusz Dróg Samorządowych
Na pomoc samorządom, które nie są w stanie zwiększyć wydatków na drogi, mają być
przeznaczane środki funduszu dróg samorządowych (FDS), powoływanego ustawą
o Funduszu Dróg Samorządowych, przyjętą przez Senat bez poprawek. FDS, którego
budżet w latach 2019–28 wyniesie 36 mld zł,
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Sprawozdawca mniejszości komisji: samorządu
i infrastruktury w sprawie ustawy o Funduszu Dróg
Samorządowych senator Piotr Florek.

pozwoli dofinansować remonty, budowy
i modernizację dróg lokalnych, a także budowę mostów w ciągach dróg samorządowych. Ma to zlikwidować istotną barierę
rozwojową wynikającą ze złego stanu dróg
powiatowych i gminnych.
Wartość dofinansowania pojedynczego projektu ma wynieść maksymalnie
30 mln zł, co będzie pozwalało na realizację
dużych projektów łączących gminy i powiaty.
Obecnie funkcjonujące rozwiązania pozwalają dofinansować 1 projekt maksymalnie
kwotą 5 mln zł. Ustawa przewiduje ponadto,
że w ramach FDS inwestycje w trasy lokalne
będą mogły otrzymać od państwa wsparcie
w wysokości do 80% ich kosztów inwestycji.
Największe dofinansowanie otrzymają jednostki samorządu dysponujące najmniejszymi środkami własnymi.
Podstawowymi źródłami finansowymi
funduszu będą wpłaty z budżetu państwa,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz
wpłat 1-sobowych spółek Skarbu Państwa
i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Przewiduje się również pozyskanie środków dzięki
emisji skarbowych papierów wartościowych.
Ubezpieczenie upraw rolnych
od ryzyka suszy
Ubezpieczenie upraw rolnych również
od ryzyka suszy umożliwi rolnikom ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
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66. posiedzenie Senatu.

Izba odrzuciła wniosek o odrzucenie noweli
i przyjęła ją bez poprawek.
Zgodnie z nowymi przepisami producenci rolni chcący się ubezpieczyć od tego
ryzyka sami będą mogli wybrać poziom
zmniejszenia odszkodowania o: 20, 25 albo
30% sumy ubezpieczenia w zamian za niższą
składkę. Zostanie zachowane 65% dopłaty
do składki z budżetu państwa.
Przejrzystość, prostota i przyjazność
systemu podatkowego
Politykę tzw. 3P w prawie podatkowym
(przejrzystość, prostota, przyjazność systemu) ma realizować ustawa o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw, przyjęta przez Senat bez poprawek.
Wprowadza m.in. nową obniżoną stawkę
podatku CIT w wysokości 9% dla podatników, których przychody nie przekroczą
w danym roku podatkowym 1,2 mln euro,
podwyższa do 150 tys. zł limit wartości
samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych, a do 150 tys. zł – wartość auta
przyjętą do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego,
jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Nowela podwyższa
także kwoty limitów, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, w wypadku
składek na rzecz organizacji zrzeszających
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pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym. Limit ten wzrośnie z 0,15 do 0,25% funduszu płac. Poszerza
również zakres zwolnienia od podatku PIT
i CIT w wypadku sprzedawanych nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego.
Nowelizacja znosi ponadto w ustawie
o PIT przepis warunkujący uprawnienie
do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego
złożenia zeznania podatkowego, czyli do
30 kwietnia każdego roku. Złagodzone zostaną warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. dzięki wydłużeniu z 2 do 3 lat
okresu, w jakim można z niej skorzystać.

67. posiedzenie Senatu
(21–23 listopada 2018 r.)
Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce poprzez poprawę jego jakości i efektywności, dostosowywanie go
do potrzeb rynku pracy ma na celu ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty oraz innych
ustaw. Zgodnie z nowelizacją samorządy otrzymają większą subwencję na uczniów kształcących się w zawodach, na
które jest większe zapotrzebowanie na
rynku pracy, wskazanych przez ministra
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oświaty w prognozie zapotrzebowania
na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Wprowadzono nowe
kryterium podziału subwencji, polegające na zróżnicowaniu kwot ustalanych
na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla
kultury i dziedzictwa narodowego. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia i technikum będą mogli – na podstawie umowy
z pracodawcą – realizować staż uczniowski. Koszty świadczeń pieniężnych, które uczeń otrzyma podczas stażu, zostaną
wliczone pracodawcy w koszty uzyskania
przychodu. Szkoły i placówki prowadzące
kształcenie zawodowe będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody
z prowadzonej w ramach kształcenia w danym zawodzie działalności usługowej (np.
gastronomiczne, mechaniczne, fryzjerskie) i przeznaczać je m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, materiałów
na potrzeby szkoły lub placówki. Na tych
rachunkach gromadzone będą też pieniądze z zapisów i darowizn na kształcenie
zawodowe.
Od 1 września 2019 r. wprowadzone
zostaną obowiązkowe egzaminy zawodowe
albo czeladnicze dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a także szkolenia branżowe dla nauczycieli teoretycznych
przedmiotów zawodowych i praktycznej

nauki zawodu. Ujednolicono też wymiar
pensum nauczycieli kształcenia zawodowego do 20 godzin tygodniowo. Wprowadzono
również m.in. obowiązek zapewnienia uczniom szkoły podstawowej pomieszczenia
umożliwiającego bezpieczne i higieniczne
spożycie posiłków i możliwości spożycia
w szkole podstawowej 1 gorącego posiłku
dziennie.
W ustawie znalazły się też nowe przepisy dotyczące uczniów i nauczycieli polonijnych, m.in. na ich wniosek szkolne punkty
konsultacyjne przemianowane zostaną na
polskie szkoły. Umożliwi to awans zawodowy nauczycielom języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim
pracujących w systemach oświaty innych
państw lub w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.
Senat przyjął ustawę z 8 poprawkami.
Zrezygnował m.in. z obowiązku ustalania
przez dyrektorów szkół i organy sprawujące
nadzór pedagogiczny regulaminów wskaźników oceny pracy nauczycieli, uznając, że nie
będą one jednolite i porównywalne. Doprecyzował też, że oddziały dotychczasowych
szkół ponadgimnazjalnych mogą być prowadzone także w nowo tworzonych liceach
ogólnokształcących i technikach oraz szkołach nowego systemu, powstałych w 2019 r.
z przekształcenia lub włączenia dotychczasowego gimnazjum.

Senator Małgorzata Kopiczko, sprawozdawczyni Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw.
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Wzmocnienie nadzoru
nad rynkiem finansowym
Udzielanie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zgody na przejęcie banku
przez inny bank, zmiany w organizacji
i funkcjonowaniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przewiduje
m.in. ustawa o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad
rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, przyjęta przez Izbę
bez poprawek. KNF będzie mogła podjąć
decyzję o przejęciu banku przez inny bank
za zgodą banku przejmującego, jeżeli nie
zagrozi to bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym ani nie zmniejszy wysokości jego
funduszy. Wsparcia podmiotom przejmującym bank będzie mógł udzielać Bankowy
Fundusz Gwarancyjny.
Na mocy ustawy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego stanie się państwową
osobą prawną, której zadaniem będzie zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i jej przewodniczącego. KNF i UKNF
będą finansowane bezpośrednio z opłat
wnoszonych przez nadzorowane podmioty
rynku finansowego, a nie – jak dotychczas –
za pośrednictwem budżetu państwa. Dzięki
temu KNF będzie mogła sprawniej zarządzać swoimi środkami. Rozszerzono też jej
skład o 4 członków – przedstawicieli prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz ministra
koordynatora służb specjalnych. Wprowadzono możliwość wydłużenia kontroli KNF

Wiceminister finansów Leszek Skiba.

z 6 miesięcy do roku, a także blokowania
rachunku z 48 do 72 godzin. Na podstawie nowych przepisów zostanie utworzony fundusz edukacji finansowej, który ma
zwiększyć świadomość finansową Polaków,
w tym wiedzę o oferowanych produktach inwestycyjnych. Będzie on zasilany środkami
pochodzącymi z kar administracyjnych, nałożonych przez KNF i rzecznika finansowego.
Ustawa wprowadza ponadto obligatoryjną „dematerializację obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych
emitowanych przez fundusze inwestycyjne
zamknięte oraz listów zastawnych, niezależnie od tego czy były przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do
obrotu w jakimkolwiek systemie obrotu”.
Będą one podlegały obowiązkowej rejestracji
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych na zasadach odnoszących
się do publicznych papierów wartościowych i obligacji skarbowych. Oznacza to, że
wszystkie niepubliczne papiery dłużne będą
rejestrowane tylko przez domy maklerskie
i banki.
Ulga podatkowa na termomodernizację
domów jednorodzinnych

Wiceminister finansów Filip Świtała.
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Ulga podatkowa w odniesieniu do wydatków na termomodernizację domów
jednorodzinnych, którą wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym
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od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne, przyjęta przez Izbę
bez poprawek, ma dotyczyć materiałów budowlanych, urządzeń i usług wskazanych
w rozporządzeniu ministra właściwego ds.
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła
przekroczyć 53 tys. zł bez względu na liczbę przedsięwzięć termomodernizacyjnych
w poszczególnych latach. Odliczeniu mają
podlegać jedynie wydatki poniesione w ramach inwestycji realizowanych nie dłużej
niż w ciągu 3 kolejnych lat. W razie niezrealizowania przedsięwzięcia w tym terminie
podatnik będzie musiał kwoty uprzednio
odliczone doliczyć do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynęły 3 lata.
Ustawa wprowadza też zwolnienie od
podatku świadczeń otrzymanych ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w ramach programów mających poprawić
efektywność energetyczną i zmniejszyć
emisję pyłów i innych zanieczyszczeń do
atmosfery.

Ułatwienie sprzedaży żywności
przez rolników
Sprzedaż żywności wyprodukowanej przez
rolnika (produkty przetworzone i nieprzetworzone) także restauracjom, stołówkom
czy sklepom umożliwia ustawa o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów
i restauracji, przyjęta przez Izbę bez poprawek. Podwyższa też z 20 do 40 tys. zł
kwotę przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych. Po jej
przekroczeniu będzie obowiązywał podatek
obrotowy w wysokości 2%.

Poprawa organizacji Krajowej
Administracji Skarbowej
Dzięki nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przyjętej przez Senat bez poprawek, poprawi się organizacja
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
która otrzyma szerszy dostęp do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych
zadań, przede wszystkim zwalczania „szarej strefy” i wyłudzeń podatkowych. Ustawa wprowadza zmiany m.in. w zadaniach,
organizacji i finasowaniu KAS, zasadach
przeprowadzania kontroli celno-skarbowych i audytu. KAS ma być finansowana
z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister finansów. On też będzie
nadzorował działalność KAS.
Zakres danych pozyskiwanych przez
organy KAS obejmie także informacje o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub
wysokość niepodatkowych należności budżetowych. W noweli doprecyzowano ponadto przepisy dotyczące korzystania przez
KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach
informatycznych.
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Senator Janina Sagatowska, sprawozdawczyni komisji budżetu w sprawie ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez
rolników do sklepów i restauracji.

Restrukturyzacja zadłużenia rolników
Zadłużenia powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej mogą zostać objęte restrukturyzacją, której zasady
i warunki określa ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących
gospodarstwa rolne, przyjęta przez Izbę
bez poprawek. Restrukturyzacja może
objąć kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia, dotyczyć osób
fizycznych (rolnicy) lub prawnych, które
co najmniej od 3 lat prowadziły działalność
rolniczą i są niewypłacalne lub zagrożone
niewypłacalnością.
Rolnicy będą mogli skorzystać z dopłat
do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych lub pożyczek na spłatę
zadłużenia. Łączna wysokość dopłat do kredytu restrukturyzacyjnego wyniesie 40%,
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Senatorowie Józef Łyczak i Jacek Włosowicz (od prawej), sprawozdawcy komisji: rolnictwa i budżetu
w sprawie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

a dla młodego rolnika lub dla gospodarstwa
położonego np. na terenach Natura 2000
– 60%. Kwota kredytu nie może przekroczyć
5 mln zł, jego oprocentowanie – 2%, a okres
kredytowania nie może trwać dłużej niż
10 lat. Pożyczka udzielana będzie na okres
do 15 lat w wysokości nieprzekraczającej
kwoty zadłużenia gospodarstwa. Warunkiem udzielenia pomocy będzie przedstawienie planu restrukturyzacji gospodarstwa
rolnego, zatwierdzonego przez dyrektora
właściwego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. W planie restrukturyzacji gospodarstwa rolnego określona będzie
kwota kredytu lub pożyczki, niezbędna do
odzyskania płynności finansowej, umożliwiająca zapewnienie długotrwałej zdolności gospodarstwa rolnego do konkurowania
na rynku rolnym.

– przez gminę (miasta do 100 tys. mieszkańców) i powyżej 30% (miasta powyżej 100
tys. mieszkańców). Koszt termomodernizacji 1 domu to ok. 53 tys. zł brutto. Osoby, które skorzystają z programu, nie będą
ponosiły kosztów wymiany. Gmina może
jednak ustalić, że konieczne jest wniesienie
wkładu własnego w postaci pracy na rzecz
gminy lub innego wkładu w wysokości nieprzekraczającej 10% szacowanej wartości
przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
Polska od lat znajduje się w czołówce europejskich krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. 33 polskie
miasta zostały umieszczone na liście 50
o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu
w Europie, sporządzonej przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO) w 2016 r. Na
zaktualizowanej w 2018 r. liście pojawiło się
8 nowych polskich miast. Ustawa dotyczy
w pierwszej kolejności miast z listy WHO.
Senat wprowadził do ustawy 4 poprawki. Postanowił m.in., że wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego
zawierającego oświadczenie beneficjenta
o poddaniu się egzekucji w razie obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego wyniesie nie więcej niż 1/10
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Izba
uznała, że skoro beneficjentami przedsięwzięć niskoemisyjnych będą osoby dotknięte tzw. ubóstwem energetycznym, to należy
ograniczyć do minimum koszty realizacji
przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Program niskoemisyjny
Termomodernizację jednorodzinnych budynków zamieszkiwanych przez osoby
dotknięte ubóstwem energetycznym, wymianę lub likwidację kotłów na paliwo
stałe niespełniających standardów emisyjnych ma umożliwić nowelizacja ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Planowanie i przeprowadzenie termomodernizacji oraz wymiany pieców będzie
zadaniem gminy. Program niskoemisyjny
w 70% zostanie sfinansowany z funduszu
termomodernizacji i remontów, w 30%
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Sprawozdawca komisji samorządu w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów senator Grzegorz Peczkis.
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elektroniczną. Skraca też do 5 lat okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.
Możliwość powrotu sędziów SN i NSA
ze stanu spoczynku do pełnienia urzędu

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga
Emilewicz.

Pakiet MŚP
Usprawnienie procedur, likwidacja zbędnych obciążeń biurokratycznych i nowe
rozwiązania, które ułatwią prowadzenie
działalności gospodarczej w Polsce, wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw
w celu wprowadzenia uproszczeń dla
przedsiębiorców w prawie podatkowym
i gospodarczym, przyjęta przez Senat bez
poprawek. Nowela, tzw. pakiet MŚP, stanowi kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.
Dokonuje zmian w 34 ustawach, wprowadza prawie 50 uproszczeń, dzięki którym
przez 10 lat przedsiębiorcy zaoszczędzą blisko 4 mld zł. Te przepisy mają ułatwić życie
polskim przedsiębiorcom. Pakiet skierowany jest głównie do sektora małych i średnich firm.
Ustawa przewiduje m.in. zwolnienie
z podatku niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych, uzyskanych
ze zbycia udziałów/akcji, a także odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku z wyjątkiem samochodu
osobowego. Wprowadza możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania
przychodu czy jednorazowego rozliczenia
straty podatkowej do 5 mln zł. Znosi obowiązek okresowych szkoleń BHP dla 5 mln
pracowników najmniej wypadkowych
branż. Ujednolica ponadto formularze deklaracji podatkowych w wypadku podatków lokalnych (podatek od nieruchomości
czy leśny) i umożliwia składanie ich drogą
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Sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego, którzy przeszli
w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku
życia, będą mogli wrócić do pełnienia urzędu na mocy ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, przyjętej przez Izbę bez
poprawek (wcześniej odrzucono wniosek
o jej odrzucenie).
Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r.,
w stan spoczynku przeszli i od 4 lipca przestali pełnić funkcję sędziowie SN, którzy
ukończyli 65. rok życia. Mogli dalej orzekać,
jeśli złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie,
a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN.
Zgodnie z nowelą sędzia SN albo sędzia NSA,
który przeszedł w stan spoczynku na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia
w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia
urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r. Sędziowie ci mogą jednak pozostać w stanie spoczynku, jeśli w terminie
7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji złożą oświadczenie, że mają taką wolę.
Nowelizacja wdraża wstępne postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE

Sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie
Najwyższym senator Robert Mamątow.
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z 19 października 2018 r., przychylające
się do wniosku Komisji Europejskiej o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych,
w ramach których znalazło się m.in. zawieszenie stosowania przepisów ustawy o SN
dotyczących przechodzenia sędziów, którzy
ukończyli 65. rok życia, w stan spoczynku
i przywrócenie do orzekania sędziów, przeniesionych już w stan spoczynku na mocy
nowych przepisów.

68. posiedzenie Senatu
(12–14 grudnia 2018 r.)
Obowiązek lustracyjny dla wszystkich
pracowników służby zagranicznej
Pracownicy wszystkich kategorii zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w polskich placówkach zagranicznych
i w jednostkach nadzorowanych przez
ministra spraw zagranicznych powołanych na podstawie odrębnych przepisów
będą objęci obowiązkiem lustracyjnym na
mocy ustawy o zmianie ustawy o służbie
zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz
treści tych dokumentów. Zakłada ona m.in.,
że w MSZ nie będą mogły być zatrudnione
osoby, które między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub były
ich współpracownikami. Zgodnie z nowelą
umowy o pracę osób zatrudnionych w służbie zagranicznej, które przed dniem wejścia
w życie ustawy złożą dokumenty potwierdzające ich pracę lub służbę w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracę
z nimi, wygasną po upływie 60 dni od dnia
jej wejścia w życie. Z kolei umowy o pracę osób, które złożą oświadczenie na mocy
nowych przepisów, wygasną po upływie
30 dni od dnia złożenia oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia będzie przesłanką
pozbawienia pełnionej funkcji publicznej.
Minister spraw zagranicznych będzie
musiał przekazać prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu listę osób
zobowiązanych do złożenia oświadczenia,
prezes IPN zaś – informację o osobach, które złożyły dokumenty potwierdzające pracę,
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Senator Marek Pęk, sprawozdawca komisji: spraw
zagranicznych i praw człowieka w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści
tych dokumentów.

służbę lub współpracę z organami bezpieczeństwa państwa.
Izba wprowadziła do ustawy 4 zmiany,
w większości ujednolicające terminologię.
Jedna z nich uwzględnia, że osoby zajmujące kierownicze stanowiska w urzędzie obsługującym ministra spraw zagranicznych
wchodzą w skład korpusu służby zagranicznej, więc podlegają przepisom ustawy. Kolejna dodaje brakujący przepis, określający,
w którym momencie wygaśnie stosunek
pracy osoby objętej ustawą w wypadku niezłożenia przez nią dokumentu lustracyjnego
w terminie.
Utrzymanie stawek podatku
od towarów i usług
Stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23% i 8%, a także zryczałtowanego
zwrotu podatku dla rolników w wysokości 7% i 4-procentowego ryczałtu dla podatników świadczących usługi w zakresie
przewozu taksówkami osobowymi będą
obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po tym, w którym
spełnione zostaną określone warunki relacji długu publicznego do PKB (dług utrzyma
się na poziomie powyżej 43% PKB, różnica
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między deficytem sektora finansów publicznych a celem, który Polska zobowiązała
się osiągnąć, będzie większa niż 6% PKB).
Przewiduje to ustawa o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług, przyjęta
przez Senat bez poprawek, która dostosowuje poziom stawek tego podatku do stanu
finansów publicznych.

Sprawozdawca komisji budżetu w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług senator
Krzysztof Mróz.

Wydłużenie okresu zawieszenia
podatku handlowego
Okres zawieszenia przepisów ustawy
z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży
detalicznej zostanie przedłużony na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przyjętej przez
Izbę bez poprawek. Zgodnie z nowelizacją,
przyjętą przez Senat bez poprawek, podatek
ten ma się odnosić do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 stycznia
2020 r. Poprzednia analogiczna ustawa zawieszała obowiązywanie podatku handlowego do końca 2018 r.
Obowiązywanie ustawy zawieszono po
wszczęciu postępowania przez Komisję Europejską i wezwaniu do przerwania stosowania podatku handlowego. Zdaniem KE polski
podatek od sprzedaży detalicznej narusza
unijne zasady pomocy publicznej, a dzięki
progresywnym stawkom mniejsze sklepy
będą miały przewagę nad konkurentami.
Opieka nad grobami weteranów
walk o wolność i niepodległość Polski
Zasady sprawowania opieki nad grobami
weteranów walk o wolność i niepodległość
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Polski, zasady i tryb prowadzenia ich ewidencji, a także udzielania dotacji celowych
i przyznawania świadczeń pieniężnych na
pokrycie kosztów opieki sprawowanej nad
tymi grobami określa ustawa o grobach
weteranów walk o wolność i niepodległość
Polski, przyjęta przez Senat bez poprawek.
Zgodnie z ustawą grobami weteranów
walk o wolność i niepodległość Polski są groby osób, które walczyły o odzyskanie niepodległości Polski lub w obronie niepodległości
i granic suwerennej Rzeczypospolitej, biorąc udział w wojnach, działaniach zbrojnych
i niepodległościowych oraz powstaniach narodowych w okresie od 1768 r. do 1963 r. oraz
funkcjonariuszy cywilnych władz powstań
narodowych, administracji podziemnego
Państwa Polskiego w okresie wojny 1939–45,
członków władz i rządu RP na uchodźstwie
w latach 1939–90, a także podziemnych niepodległościowych organizacji cywilnych
w latach 1945–56.
Ewidencją grobów weteranów walk
o wolność i niepodległość Polski zajmie się
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wpis do ewidencji grobu znajdującego
się na terytorium Polski będzie mógł nastąpić na wniosek osoby fizycznej, fundacji,
stowarzyszenia, Kościoła lub związku wyznaniowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną,
lub z urzędu. Wpis grobu znajdującego się

Senator Jerzy Fedorowicz, sprawozdawca Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie ustawy
o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość
Polski.

19

poza terytorium Polski nastąpi na wniosek
konsula RP lub z urzędu.
Ustawa wprowadza ponadto system
finansowego wsparcia podmiotów sprawujących opiekę nad takimi grobami. Fundacje, stowarzyszenia, Kościoły lub związki
wyznaniowe, inne osoby prawne i jednostki
organizacyjne niebędące osobami prawnymi
otrzymają je w formie dotacji celowej, a osoby fizyczne – świadczenia pieniężnego.
Rekompensaty za utracone prawo
do bezpłatnego węgla

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Wypłatę 10-tysięcznych rekompensat za
utracone prawo do bezpłatnego węgla
ponad 24 tys. osób w przeszłości pozbawionym deputatu węglowego – głównie
wdowom i sierotom po górnikach, którzy
zginęli przy pracy lub zmarli jako czynni pracownicy kopalń, umożliwi ustawa
o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz
z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego, przyjęta
przez Izbę bez poprawek.
Osoby uprawnione będą miały 90 dni
na złożenie wniosków o rekompensaty, których wypłata rozpocznie się 1 czerwca 2019 r.
Zgodnie z ustawą ubiegający się o rekompensatę muszą złożyć oświadczenia, że nie
wystąpią na drogę sądową w sprawie odebranego deputatu, a jeśli już wystąpili – wycofać pozwy. Nie można łączyć rekompensaty
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z jednoczesnym roszczeniem w tej sprawie.
Zaplanowano, że budżet państwa przeznaczy
na te świadczenia 240,8 mln zł.
Przeznaczenie oszczędności budżetowych
Około 11 mld zł z tegorocznych oszczędności
budżetowych rząd przeznaczy na zwiększenie wydatków na mocy nowelizacji ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2018,
przyjętej przez Izbę bez poprawek.
Zostanie m.in. zwiększony fundusz
zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia
w wysokości 1,8 mld zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Do NFZ trafią też dotacje na sfinansowanie
świadczeń udzielanych m.in. osobom nieubezpieczonym w kwocie ok. 320,2 mln zł.
Nowela zakłada ponadto przekazanie z budżetu państwa w 2018 r.: 2,1 mld zł Funduszowi Reprywatyzacji na realizację projektów
inwestycyjnych, dotacji celowej w wysokości
1,1 mld zł na inwestycje w drogi samorządowe, 715,5 mln zł dla Agencji Restrukturyzacji
Modernizacji Rolnictwa na pomoc dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody
spowodowane suszą w 2018 r., a także dodatkowych środków na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego w 2018 r.
w wysokości 150 mln zł.
W noweli zarezerwowano też 1,8 mld zł
na objęcie przez Skarb Państwa akcji spółki
PKP PLK. Założono zwiększenie limitu wydatków budżetu na finansowanie ustawowych
uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Senator Arkadiusz Grabowski, sprawozdawca Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.
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kolejowego dla rodziców i małżonków rodziców mających ważną Kartę Dużej Rodziny. Wydatki te wzrosną z 18,26 mln zł do
21 mln zł, czyli o 2,74 mln zł. Fundusz Emerytur Pomostowych zostanie zasilony kwotą
1 mld zł, a Fundusz Rezerwy Demograficznej
– 2 mld zł. Zdecydowano też o przeniesieniu
12 mln zł z obrony narodowej do ABW.
Przekształcenia gruntów
Przekształcenie od 1 stycznia 2019 r. we
własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych
lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami
budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe
i racjonalne korzystanie z budynków
mieszkalnych, zakłada ustawa o zmianie
ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów, przyjęta przez Izbę bez poprawek.
Dotyczy to gruntów zabudowanych wyłącznie jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, w których
co najmniej połowę liczby lokali stanowią
mieszkania.
Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które zostaną właścicielami gruntów,
przez 20 lat będą uiszczać coroczną opłatę
za przekształcenie w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu
przekształcenia. Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu
na 1 stycznia 2019 r. Samorządy będą mogły je waloryzować tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.
Z opłaty zostaną zwolnione parki narodowe
i osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz
spółdzielnie mieszkaniowe, gdy wniosą jednorazowo opłaty za cały okres użytkowania
wieczystego, użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie dekretu z 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st.
Warszawy i innych tytułów prawnych czy
w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie
nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu
Państwa przed 5 grudnia 1990 r. W ustawie
określono wysokość bonifikaty, jakiej można udzielić w razie wniesienia jednorazowej
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opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Będzie ona
wynosić od 10 do 60% w zależności od momentu wniesienia tej opłaty. W wypadku
gruntów stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa
rada albo sejmik.
Podstawę ujawnienia prawa własności
gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji
gruntów i budynków będzie zaświadczenie
potwierdzające przekształcenie, które właściwy organ przekaże do sądu właściwego do
prowadzenia księgi wieczystej w terminie
14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokona
z urzędu wpisu własności gruntu i wpisu
roszczenia o opłatę w księgach wieczystych.
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r.
Skuteczniejsza egzekucja świadczeń
alimentacyjnych

Sprawozdawca komisji rodziny w sprawie ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych senator
Antoni Szymański.

Od 1 października 2019 r. z 725 zł do 800 zł
zostanie podniesiony próg kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego dzięki ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń
alimentacyjnych.
Nowela, przyjęta przez Senat bez poprawek, zakłada także aktywizację dłużników
alimentacyjnych. Organizatorzy robót publicznych będą mieli obowiązek zatrudniania
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ich w pierwszej kolejności. Nowelizacja zawiera też rozwiązania służące sprawniejszemu pozyskiwaniu przez komorników
sądowych informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych.
Komornicy będą uzyskiwali te informacje
elektronicznie i nieodpłatnie wraz z ich comiesięczną aktualizacją. Nowelizacja wprowadza także kary grzywny dla nieuczciwych
pracodawców zatrudniających „na czarno”
dłużników alimentacyjnych. Będzie to możliwe po uruchomieniu Krajowego Rejestru
Zadłużonych. Zgodnie z nowymi przepisami
organy egzekucyjne będą mogły prowadzić
egzekucje z diet z tytułu podróży służbowych,
otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych, w wysokości do 50% tych diet.
E-skierowania
Od 2021 r. chorzy będą otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej, co ma
ograniczyć możliwość zapisywania się
przez pacjentów na więcej niż 1 listę oczekujących. Lekarz lub pracownik medyczny
wpisze skierowanie na badania w Systemie
Informacji Medycznej, jak zakłada ustawa
o zmianie niektórych ustaw w związku
z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, przyjęta przez Izbę bez poprawek.
Chory otrzyma informację SMS lub mailem i sam wybierze przychodnię, szpital
czy gabinet diagnostyczny, telefonicznie

lub mailem zapisze się do kolejki i uzyska
informację o terminie wizyty.
E-skierowania będą wystawiane na
ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne,
leczenie szpitalne i na wybrane badania diagnostyczne, m.in. tomografii komputerowej,
rezonansu magnetycznego, endoskopowe
przewodu pokarmowego i echokardiograficzne płodu. Po dokonaniu pierwszego zapisu skierowanie zostanie automatycznie
oznaczone jako „w realizacji”, a nie da się ponownie zapisać się na jego podstawie u innego świadczeniodawcy. Nowela zmienia także
z 1 stycznia 2019 r. na 1 lipca 2019 r. termin
wejścia w życie wysyłkowej sprzedaży leków.
Wyrażenie zgody na powołanie
rzecznika praw dziecka
Izba wyraziła zgodę na powołanie Mikołaja
Pawła Pawlaka na rzecznika praw dziecka,
powołanego przez Sejm na 72. posiedzeniu,
23 listopada 2018 r.

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

69. posiedzenie Senatu
(19–21 grudnia 2018 r.)
Dostęp do dokumentacji medycznej
zmarłego

Senator Konstanty Radziwiłł, sprawozdawca Komisji Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami
oczekujących na udzielenie świadczenia opieki
zdrowotnej.
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Osoby wykonujące zawód medyczny zostaną zwolnione z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem
po jego śmierci dzięki ustawie o zmianie
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja, przyjęta przez Senat bez poprawek,
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Sprawozdawca Komisji Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz
niektórych innych ustaw senator Waldemar Kraska.

umożliwia osobom bliskim dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego także wtedy,
gdy za życia nie upoważnił ich do wglądu do
niej. Byłoby to jednak możliwe tylko wówczas, gdy dotyczyłoby ochrony zdrowia lub
życia osoby bliskiej albo w wypadku dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta.
Spory między bliskimi zmarłego
w sprawie ujawnienia tajemnicy lekarskiej
będzie rozpatrywał sąd w postępowaniu nieprocesowym. Lekarz również może zwrócić
się do sądu w razie uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu
jest w rzeczywistości osobą bliską zmarłego.

i rent rolników, służb mundurowych oraz
emerytur pomostowych i nauczycielskich
świadczeń kompensacyjnych także zostaną
zmodyfikowane. Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosłyby o 3,26%, ale nie mniej
niż o 70 zł. Oznacza to, że w 2019 r. najniższe świadczenia zostaną podwyższone
o 6,8%, 2 razy więcej niż przy zastosowaniu
ustawowego prognozowanego wskaźnika
waloryzacji.
Granice przeszukania, kontroli osobistej
i bagażu
Granice przeszukania i uprawnienia funkcjonariuszy do dokonywania kontroli osobistej określa ustawa o zmianie ustawy

Podwyżka najniższych świadczeń
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Zmianę zasad waloryzacji i podwyższenie
najniższych świadczeń przewiduje ustawa
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw. Od 1 marca 2019 r.
najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną ze 1029,80 zł
do 1100 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – z 772,35 zł
do 825 zł. Zasady waloryzacji emerytur
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Senator Andrzej Mioduszewski, sprawozdawca
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
w sprawie nowelizacji ustawy o Policji.
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o Policji oraz niektórych innych ustaw,
wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r. (sygn. akt
K 17/14). TK orzekł, że przepisy m.in. ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy z 24 sierpnia
2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia w zakresie, w jakim przewidują przeszukanie osoby, nie określając jego
granic, są niezgodne z konstytucją.
Nowela, przyjęta przez Senat bez poprawek, określa zakres i granice możliwych do wykonania czynności w zakresie
kontroli osobistej, kontroli bagażu, sprawdzania zawartości ładunków dla poszczególnych rodzajów służb. Precyzuje, że granice
przeszukania, w tym przeszukania osoby,
wyznacza cel, czyli znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym.
Działania funkcjonariuszy publicznych natomiast powinny przebiegać z poszanowaniem
prywatności i godności osoby przeszukiwanej i bez wyrządzania niepotrzebnych szkód
i dolegliwości.
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Na podstawie ustawy o Fundacji Platforma
Przemysłu Przyszłości zostanie powołana
fundacja, która ma działać na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców,
m.in. poprzez budowanie świadomości

Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie ustawy o Fundacji Platforma
Przemysłu Przyszłości senator Krystian Probierz.
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przedsiębiorców i promowanie korzyści
wynikających z cyfryzacji przemysłu i wykorzystania nowoczesnych technologii
teleinformatycznych, wspieranie podnoszenia poziomu technicznego, technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorców
z uwzględnieniem procesów przetwórczych,
logistycznych i energetycznych oraz cyfrowej integracji tych procesów, a także inicjowanie we współpracy z przedsiębiorcami
projektów badawczych, ukierunkowanych
na rozwój inżynierii materiałowej, technik
wytwórczych i nowych produktów.
Izba przyjęła ustawę z 6 poprawkami.
Doprecyzowano m.in., że jednym ze źródeł
finansowania fundacji będą zbiórki publiczne, a nie jakiekolwiek zbiórki, a także
iż minister gospodarki będzie mógł uzupełnić skład rady w razie rezygnacji albo śmierci członka rady lub jego odwołania.

70. posiedzenie Senatu
(28 grudnia 2018 r.)
Zapobieganie podwyżkom cen energii
elektrycznej
W 2019 r. nie będzie podwyżki cen energii
elektrycznej – przewiduje ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, przyjęta przez Senat bez poprawek. Nowela, wchodząca w życie 1 stycznia 2019 r., zmniejsza
administracyjne obciążenie rachunków
za energię elektryczną dzięki obniżeniu
wysokości podatku akcyzowego i opłaty
przejściowej, wnoszonej co miesiąc przez
odbiorców w gospodarstwach domowych.
Obniża z 20 do 5 zł za megawatogodzinę (MWh) stawki akcyzy na energię elektryczną, a także o 95% – opłatę przejściową.
Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne, płacone przez odbiorców, pozostaną na poziomie
z 31 grudnia 2018 r.
Ceny energii w 2019 r. pozostają na poziomie obowiązującym 30 czerwca 2018 r.
Umowy na dostawy w 2019 r., które zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej
umowy, do 1 kwietnia 2019 r. będą musiały zostać skorygowane do poziomu z połowy 2018 r. z mocą od 1 stycznia 2019 r.
Sprzedawcy, którzy w 2019 r. kupią energię na rynku drożej niż w ustalonej cenie
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70. posiedzenie Senatu.

sprzedaży, będą otrzymywać bezpośredni
zwrot utraconego przychodu z utworzonego przez ustawę Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (państwowy fundusz celowy), który
w 80% ma zostać zasilony ze środków uzyskanych przez rząd ze sprzedaży aukcyjnej
dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji
CO2 w 2019 r. Zaplanowano również zasilenie kwotą 1 mld zł nowo utworzonego krajowego systemu zielonych inwestycji, który
będzie dofinansowywać inwestycje prośrodowiskowe, mające na celu redukcję emisyjności polskiej gospodarki.

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
wykonawczy, przygotowanego z inicjatywy
Komisji Ustawodawczej, stanowiącego wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 13/14).

Senackie projekty ustaw
66. posiedzenie Senatu
(24–26 października 2018 r.)
Umożliwienie udziału sprawcy
w posiedzeniu w sprawie jego dalszego
pobytu w zakładzie psychiatrycznym
Senatorowie zaproponowali, by sprawca
miał możliwość udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w zakładzie
psychiatrycznym, jeśli jego stan zdrowia
pozwala na udział w posiedzeniu. O dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym ma orzekać sąd, w którego
okręgu przebywa sprawca. Senat zdecydował o skierowaniu do Sejmu projektu
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Senator Rafał Ambrozik, sprawozdawca komisji: ustawodawczej i praw człowieka w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

Większa ochrona poszkodowanych
korzystających z usług kancelarii
odszkodowawczych
Senat zaproponował zwiększenie zakresu ochrony osób, które poniosły szkodę
w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych. Projekt ustawy o świadczeniu usług
w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, wniesiony przez Komisję
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Praworządności i Petycji, mający rozwiązać problem nadawania takich listów przez
obywateli polskich przebywających w krajach UE.
Kodeksowe uznanie soboty za dzień
wolny od pracy

Sprawozdawca komisji: ustawodawczej i budżetu w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług
w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
senator Grzegorz Bierecki.

Budżetu i Finansów Publicznych, wprowadza ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem
tych roszczeń, wymóg zatwierdzenia przez
klienta czynności prawnych, zmierzających
do zrzeczenia się roszczenia, wypłacanie
odszkodowań bezpośrednio osobie poszkodowanej i obowiązkowych ubezpieczeń OC
za szkody wyrządzone przy wykonywaniu
działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

68. posiedzenie Senatu
(12–14 grudnia 2018 r.)

Senatorowie zaproponowali, by czynność
procesową można było wykonać następnego dnia, który nie jest dniem wolnym
od pracy ani sobotą, jeżeli koniec terminu
określonego dla dokonania czynności przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę.
W myśl projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, który
wniosła Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jako realizację postulatu zawartego w petycji P9-49/17, sobota,
zgodnie z kpk, jest dniem równorzędnym
z dniem wolnym od pracy, podobnie jak
w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

69. posiedzenie Senatu
(19–21 grudnia 2018 r.)
Zapobieganie obniżaniu wysokości
bonifikaty przy przekształcaniu
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
Senat zaproponował zapobieganie obniżaniu
wysokości bonifikaty przy przekształcaniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo

Ułatwienia w nadawaniu przez obywateli
polskich w UE pism związanych
z postępowaniem administracyjnym
Zgodnie z propozycją Senatu pismo związane z postępowaniem administracyjnym
będzie można nadać w placówce pocztowej
operatora świadczącego powszechne usługi
pocztowe w innym państwie członkowskim
UE. Ma to być równoznaczne z wniesieniem
pisma do organu i uznaniem, że został zachowany wymagany termin na dokonanie
czynności. Izba wniosła do Sejmu projekt
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, przygotowany z inicjatywy Komisji Praw Człowieka,
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Senator Adam Gawęda, sprawozdawca komisji
gospodarki w sprawie projektu ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
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własności. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów, przygotowany przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, przewiduje, że warunki udzielania
bonifikat od opłaty za dany rok lub opłaty
jednorazowej za nabycie prawa własności,
określone w zarządzeniu wojewody lud
uchwale rady albo sejmiku, zaczną obowiązywać od 1 stycznia roku następującego po
tym, w którym zostały przyjęte i weszły
w życie. Określa też maksymalny wzrost
opłaty za użytkowanie wieczyste: jej wysokość nie mogłaby być wyższa niż suma
zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie z 4 kwartałów poprzedzających kwartał, w którym
dokonano aktualizacji opłaty, określonych
według wskaźników zmian cen mieszkań,
ogłaszanych przez GUS.

Podjęte uchwały

Senator Jarosław Obremski, reprezentant wnioskodawców projektu uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie.

67. posiedzenie Senatu
(21–23 listopada 2018 r.)
Izba podjęła uchwały: w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie (projekt grupy senatorów), w 100. rocznicę powołania Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (inicjatywa senatora Grzegorza Peczkisa).

66. posiedzenie Senatu
(24–26 października 2018 r.)
Senat podjął uchwałę w 70. rocznicę śmierci
Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski
(projekt grupy senatorów).

Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak.

68. posiedzenie Senatu
(12–14 grudnia 2018 r.)

Sprawozdawca Komisji Ustawodawczej w sprawie
projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski senator Czesław
Ryszka.
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Senat podjął uchwały: o ustanowieniu
roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej
(inicjatywa grupy senatorów); w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego (projekt grupy
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Senatorowie i przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej po podjęciu przez Senat uchwały w 100. rocznicę
dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego.

senatorów) i w sprawie ustanowienia roku
2019 Rokiem Marii Szymanowskiej (inicjatywa komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej).

69. posiedzenie Senatu
(19–21 grudnia 2018 r.)
Izba podjęła uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem: Stanisława
Moniuszki (inicjatywa grupy senatorów),
Matematyki (inicjatywa senatora Kazimierza Wiatra) i Unii Lubelskiej (projekt Komisji Kultury i Środków Przekazu).

68. posiedzenie Senatu.

Informacje
66. posiedzenie Senatu
(24–26 października 2018 r.)
Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok i informacja
o działalności Rady Dialogu Społecznego
za okres kadencji minister rodziny, pracy
i polityki społecznej

Senator Jan Maria Jackowski, sprawozdawca Komisji
Ustawodawczej w sprawie projektu uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej.
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Przedstawiając sprawozdanie, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że
w 2017 r. odbyło się 148 spotkań rady, w tym
9 posiedzeń plenarnych i 14 posiedzeń
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prezydium, 95 spotkań zespołów problemowych, 21 posiedzeń grup roboczych. Rada
podjęła 5 uchwał, a strona pracowników
i pracodawców 34 uchwały. Wiele z nich
było odpowiedzią na przekazane radzie do
konsultacji 571 projektów aktów prawnych,
w tym 426 projektów ustaw rządowych.
Ważną formą działalności rady jest
przygotowywanie stanowisk w ramach posiedzeń zespołów problemowych. Jak podkreśliła przewodnicząca, to w zespołach
wypracowywane są wspólne stanowiska,
które następnie przyjmowane są podczas
posiedzeń plenarnych jako uchwały strony
społecznej rady. Najważniejsze z nich dotyczyły kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia, zmian w Krajowym Funduszu
Szkoleniowym, emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne,
konieczności opracowania we współpracy ze
stroną społeczną dokumentu „Polityka lekowa państwa”, zmian w systemie edukacji
w zakresie kształcenia zawodowego, powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa
Żywności, europejskiego filaru praw socjalnych. Rada debatowała też nad projektem
budżetu państwa, propozycjami średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej i wzrostu
minimalnego wynagrodzenia za pracę, waloryzacji rent i emerytur.
Główne działania programowe Rady
Dialogu Społecznego w 2017 r. to m.in:
przegląd funkcjonowania i wypracowanie projektu nowelizacji ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego; wzmocnienie roli partnerów społecznych w zarządzaniu Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy; dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb
rynku pracy; zmiana zasad funkcjonowania
i finansowania ochrony zdrowia; wsparcie
innowacji, w tym przegląd funkcjonowania
i ocena skuteczności ulgi podatkowej; przygotowanie założeń do nowej ustawy o zamówieniach publicznych; przegląd zasad
dystrybucji transferów socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem transferów w polityce rodzinnej; bieżące sprawy gospodarcze,
a w szczególności problemy wynikające
z realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju; debata o realizacji i efektach działań
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Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta
Rafalska.

podjętych w związku z wejściem w życie
nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przywracającej wiek emerytalny,
a także ustawy wprowadzającej indywidualne rachunki składkowe płatników.
31 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o RDS. Na jej podstawie rada
uzyskała prawo do opiniowania nie tylko
projektów ustaw, ale także projektów strategii. Może też występować do Senatu i Sejmu
o umożliwienie przedstawienia im informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu
dla realizowanych przez nią zadań. Strony
pracowników i pracodawców mogą ponadto
wystąpić z wnioskiem do ministra finansów
o interpretację w wypadku niejednolitego
stosowania przepisów prawa podatkowego
w określonych decyzjach, postanowieniach
i interpretacjach indywidualnych. Doprecyzowano ponadto kompetencje wojewódzkich
rad dialogu społecznego.

67. posiedzenie Senatu
(21–23 listopada 2018 r.)
Informacja o stanie przestrzegania
wolności i praw człowieka i obywatela
w 2017 r. oraz o działalności rzecznika
praw obywatelskich.
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaznaczył, że liczba nowych skarg
od lat utrzymuje się na poziomie ponad
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Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

20 tys. To sprawy zarówno systemowe, jak
i nowe, związane z aktualnymi problemami. Rzecznik szczególną uwagę poświęcił
zmianom legislacyjnym dotyczącym systemu konstytucyjnego, w tym kontekście
odniósł się do sytuacji Sądu Najwyższego. Zdaniem rzecznika w Polsce dochodzi
do licznych ograniczeń praw i wolności
o charakterze osobistym i politycznym.
Jak wskazał, „nie zostały usunięte zagrożenia dla ochrony prawa do prywatności”,
wynikające z obowiązywania wielu przepisów dających Policji i służbom specjalnym
szerokie uprawnienia w zakresie stosowania kontroli operacyjnej i pobierania danych telekomunikacyjnych, pocztowych
i internetowych, a w szczególności sprawdzania billingów telefonicznych i danych
geolokacyjnych.
Rzecznik podkreślił, że nie został także
rozwiązany problem niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego świadczeń finansowych dla opiekunów
dorosłych osób z niepełnosprawnością.
Na pozytywną ocenę zasługuje natomiast
powstanie rządowego programu „Dostępność +”, bo to faktyczny krok w kierunku
udostępnienia przestrzeni publicznej osobom z niepełnosprawnościami.
Rzecznik zaznaczył, że wciąż nie uregulowano kwestii skutków powojennych wywłaszczeń i nacjonalizacji, do tej pory nie
został wykonany wyrok TK z 2015 r., orzekający częściową niekonstytucyjność przepisu
umożliwiającego stwierdzenie nieważności
decyzji administracyjnej, wydanej z rażącym naruszeniem prawa bez żadnych ograniczeń czasowych.
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Istotna część pracy rzecznika praw
obywatelskich to kwestia praw rodziców
w kontekście funkcjonowania współczesnej
rodziny. Niepłacenie alimentów, kontakty
rodziców z dziećmi po rozwodzie, problemy
małżeństw transgranicznych, walka z przemocą domową, sytuacja rodziców opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami
– to problemy, które cały czas budzą zainteresowanie rzecznika i są przedmiotem jego
różnych działań.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
podejmuje także wiele działań na rzecz
ochrony praw kobiet – prawa do ochrony zdrowia, faktycznej realizacji ustawy
o planowaniu rodziny i warunkach przerywania ciąży, dostępności terapii in vitro,
walki z przemocą domową, równoważenia
ról zawodowych i prywatnych lub opieki
okołoporodowej. W tym zakresie, zdaniem
rzecznika Adama Bodnara, wyraźnie widać
różnicę między sytuacją kobiet zamożnych,
mieszkających w dużych miastach a mniej
zamożnych, pochodzących z mniejszych
miejscowości. Kolejne działania rzecznika dotyczą dyskryminacji osób starszych
w ochronie zdrowia i dostępie do różnych
usług, a przede wszystkim wsparcia w ich
miejscu zamieszkania zamiast organizowania im opieki instytucjonalnej. Rzecznik
podkreślił, że naruszenia praw człowieka
dotykają w Polsce najsłabszych, którzy nie
potrafią się o siebie upomnieć albo nie mają
na to szans.
W ramach swoich obowiązków rzecznik praw obywatelskich zajmuje się prawami osób pozbawionych wolności. W 2017 r.
przedstawiciele Krajowego Mechanizmu
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Prewencji przeprowadzili łącznie prawie
100 wizytacji. Jak poinformował rzecznik,
w 2017 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przygotował analizę prawomocnych orzeczeń sądowych w latach 2008–15,
które związane były z wymierzeniem kary
pozbawienia wolności funkcjonariuszom
publicznym za stosowanie tortur. W ciągu
tych 8 lat 33 funkcjonariuszy policji skazano w 22 sprawach karnych za stosowanie
tortur. Efektem badań zespołu rzecznika
było wystąpienie do ministra sprawiedliwości, wskazujące działania mające naprawić
sytuację.
Rzecznik Adam Bodnar poinformował,
że w ostatnich latach na rzecznika praw obywatelskich sukcesywnie nakładane są nowe
zadania: wykonanie mandatu Krajowego
Mechanizmu Prewencji Tortur; realizacja zasady równego traktowania, czyli przepisów

antydyskryminacyjnych, które Polska wdrożyła w wyniku implementacji dyrektyw
unijnych; monitorowanie wdrożenia konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami; monitorowanie niewłaściwych
działań Policji i innych służb. Wszystko to
następowało w zasadzie bez przyznania wystarczających, dodatkowych środków finansowych. Po ostatniej zmianie legislacyjnej
prawo do składania skargi nadzwyczajnej
w odniesieniu do przeszłości, czyli ostatnich
20 lat, oprócz prokuratora generalnego uzyskał też rzecznik praw obywatelskich. Do tej
pory do jego biura wpłynęło 2 tys. 407 wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej. Jak
zaznaczył rzecznik, ich rozpatrzenie w sposób rzetelny i odpowiedzialny w rozsądnym
terminie przekracza obecne możliwości
kadrowe i finansowe Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich.

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

Z prac komisji
Komisja Infrastruktury
Posiedzenie komisji 23 października 2018 r.
było poświęcone realizowanym przez PKP
PLK projektom infrastruktury kolejowej,
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współfinansowanym z funduszy unijnych.
Prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel podkreślił, że ponad 90% inwestycji
Krajowego Programu Kolejowego została
zrealizowana, jest realizowana albo znajduje się na etapie procedury przetargowej.
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Poinformował, że w 2016 r. zrealizowano
projekty warte 6 mld zł, obecnie trwające
inwestycje warte są ok. 32 mld zł. Prezes
PKP przedstawił m.in. stan prac na linii
Rail Baltica na odcinku Warszawa Rembertów – Tłuszcz Sadowne, łącznicy Kraków
Zabłocie – Kraków Krzemionki, liniach
Poznań – Szczecin Dąbie, Pilawa –Dęblin,
Otwock – Pilawa, Warszawa – Poznań.

Komisja Obrony Narodowej
23 października 2018 r. komisja zapoznała
się z informacją na temat XXVI edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, którą przedstawił prezes
zarządu Targi Kielce SA Andrzej Mochoń.
Jak podkreślił, salon ma duże znaczenie
dla rozwoju Kielc. Co roku ściąga do tego
miasta wiele delegacji zagranicznych, wystawców z kilkudziesięciu krajów, a także
przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego. Targi mają także wpływ na rozwój
polskiego przemysłu zbrojeniowego i duże
znaczenie dla modernizacji technicznej Sił
Zbrojnych RP.
Podczas zamkniętego posiedzenia,
19 grudnia 2018 r., senatorom przedstawiono informację na temat programu rozwoju
Sił Zbrojnych RP w latach 2017–26.

Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Na podstawie rozpatrzonych petycji komisja przygotowała 2 projekty ustaw je
realizujących. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych (petycja
P9-02/17) przewiduje przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym
wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym
dzieckiem. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (petycja P9-36/17)
nakłada na producentów i dystrybutorów
napojów alkoholowych obowiązek umieszczania na etykiecie produktu informacji
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o szkodliwości spożywania alkoholu przez
kobiety będące w ciąży lub karmiące piersią. Obowiązek ten będzie też dotyczył reklam i promocji piwa.
4 października 2018 r. komisja zapoznała się z raportem z wykonywania wyroków
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
przez Polskę za 2017 r. Wynika z niego, że
na koniec 2017 r. pod nadzorem Komitetu
Ministrów Rady Europy pozostały 24 orzeczenia (223 w 2016 r.). Najważniejsze sprawy
to 2 wyroki dotyczące tajnych więzień CIA.
Wskazano też na największe problemy z wykonywaniem wyroków w Polsce, takie jak
przewlekłość postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych, ograniczanie swobody wypowiedzi, nadmierny czas postępowań
w sprawie egzekucji kontaktów z dziećmi czy
wydania dziecka.

Komisja Regulaminowa,
Etyki i Spraw Senatorskich
Komisja na posiedzeniu 24 października
2018 r. przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wydatków budżetowych biur senatorskich IX kadencji Senatu w 2017 r., które
przedstawił szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski. Jak poinformował,
największy udział (ok. 37% wszystkich wydatków) w wydatkach biur miały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób
zatrudnionych na podstawie umów o pracę,
a następnie przejazdy senatorów w związku z wykonywaniem mandatu senatorskiego (ok. 16%), wydatki na utrzymanie
lokalu (13,5%), wydatki związane z umowami-zleceniami i umowami o dzieło
(ponad 13%).
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Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej
„Kuratorzy sądowi w ochronie społeczeństwa i rodziny – aktualne zadania
i problemy oraz projektowane zmiany ustawodawcze” to temat posiedzenia komisji
18 grudnia 2018 r. Mówiono m.in. o stanie
osobowym zarówno zawodowej, jak i społecznej kuratorskiej służby sądowej, warunkach organizacyjnych i technicznych
pracy zespołów kuratorskich, a także o bezpieczeństwie, wynagradzaniu i awansie zawodowym kuratorów. W wyniku dyskusji
komisja podjęła uchwałę, w której rekomenduje m.in. wzmocnienie organizacyjne kurateli sądowej w celu zapewnienia
warunków do prawidłowej realizacji zadań wychowawczo-resocjalizacyjnych oraz
zachowanie zawodu kuratora jako zawodu
zaufania publicznego. Komisja postuluje też
podjęcie prac legislacyjnych nad kompleksowym uregulowaniem czynności w postępowaniu wykonawczym w sprawach
opiekuńczych z uwzględnieniem zadań
wykonywanych przez kuratorów sądowych, a także nadanie kuratorom statusu
właściwego dla funkcji, jakie pełnią w tym
postępowaniu. W opinii komisji należy
także wprowadzić rozwiązania gwarantujące objęcie kuratorów sądowych pomocą
psychologiczną, zwłaszcza w sytuacjach
kryzysowych.
19 grudnia 2018 r. komisja wniosła
projekt uchwały Senatu w 100. rocznicę
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utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej. Przypomniano w nim, że 7 lutego
1919 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret o utworzeniu sądów dla nieletnich
w 3 miastach: Warszawie, Łodzi i Lublinie.
Przy tych sądach utworzono urząd stałych
opiekunów sądowych, po 10 latach funkcjonowania przemianowanych na kuratorów
nieletnich. Podkreślono też, że uchwalona
w 2001 r. ustawa o kuratorach sądowych
doprowadziła do ukształtowania się w Polsce nowoczesnego modelu kurateli sądowej.
„Należy uznać, że ten model się sprawdził,
upływ czasu wskazuje jednak na potrzebę
dokonania jego modyfikacji poprzez wyraźne ustawowe określenie roli kuratora rodzinnego w postępowaniu wykonawczym,
zapewnienie kuratorom odpowiednich warunków pracy, w tym w szczególności obsługi biurowej, wprowadzenie rozwiązań
zwiększających ich bezpieczeństwo w czasie wykonywania zadań w środowisku podopiecznych” – napisano w projekcie uchwały.

Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami
za Granicą
23 października 2018 r. komisja zapoznała
się z informacją na temat efektów wdrażania znowelizowanej ustawy o repatriacji.
Obecny model repatriacji jest adresowany
do osób polskiego pochodzenia, które na
stałe mieszkają w Armenii, Azerbejdżanie,
Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Uzbekistanie
i azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
Do 20 października 2018 r. za pośrednictwem 2 ośrodków dla repatriantów wróciły
do Polski 292 osoby. W 2017 r. na repatriację została wydatkowana rezerwa pełnomocnika rządu ds. repatriacji w wysokości
25 746 000 zł. W 2018 r. wydatkowano całą
kwotę przewidzianą w budżecie, czyli
50,5 mln zł. Planowane jest zwiększenie
w budżecie państwa na 2019 r. wysokości
rezerwy celowej, przeznaczonej na repatriację, do 60 mln zł. W 2017 r. i 2018 r.
dzięki działaniom samorządów w Polsce
osiedliło się 456 osób; najwięcej w województwach mazowieckim, dolnośląskim
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i śląskim. Średni koszt sprowadzenia 1 osoby do Polski z wykorzystaniem ośrodka repatriacyjnego i wypłaceniem świadczeń to
ok. 90 tys. zł. W 2018 r. 1 414 000 zł przeznaczono na przeprowadzenie kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych dla
repatriantów w miejscu ich zamieszkania.
W 2018 r. przyjęto 1360 wniosków o wydanie wizy w celu repatriacji, a w 2017 r.
– 486. Wzrost jest efektem nowelizacji ustawy o repatriacji. Podczas dyskusji senator
Robert Gaweł apelował o skrócenie okresu
pobytu repatriantów w ośrodku adaptacyjnym, objęcie repatriacją osób samotnych,
skrócenie procedury nostryfikacji dyplomów czy dokumentów poświadczających
uprawnienia do wykonywania zawodu.
20 listopada 2018 r. komisja zapoznała
się z informacją na temat realizacji nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, przedstawioną
przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz resorty spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych. Kontrola NIK dotycząca przyznawania
Karty Polaka w latach 2015–17 wykazała, że
konsulaty na Ukrainie i Białorusi nie były
właściwie przygotowane do wykonywania
tego zadania, a rozwiązania sukcesywnie
wprowadzane przez ministra spraw zagranicznych, mające usprawnić procedury,
nie we wszystkich placówkach przyniosły oczekiwane efekty. Problemy dotyczyły
przede wszystkim niewystarczającej obsady kadrowej, braku odpowiednich szkoleń
i profesjonalnego sprzętu do wykrywania
sfałszowanych dokumentów, długiego oczekiwania na rozmowę z konsulem, a później
na złożenie wniosku o Kartę Polaka. Wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią
i Polakami za Granicą w MSZ Ilona Kozłowska poinformowała, że przez 10 lat obowiązywania ustawy o Karcie Polaka przyjęto
265 tys. wniosków o przyznanie, przedłużenie ważności lub wydanie duplikatu Karty
Polaka. Rocznie wpływa ok. 30 tys. wniosków
i liczba ta systematycznie rośnie. Resort
na bieżąco monitoruje sytuację placówek
w zakresie wydawania Kart Polaka, podejmuje też działania mające zapewnić odpowiednią obsadę placówek, by mogły sprostać
nowym wyzwaniom.
18 grudnia 2018 r. senatorom przedstawiono informację Ministerstwa Edukacji
Narodowej na temat oferty oraz dostępności podręczników i pomocy dydaktycznych
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dla uczniów szkół polonijnych i polskich
za granicą, a także zasad i procedury zamawiania podręczników przez szkoły polonijne.
Poinformowano też o pracach nad przygotowaniem profilowanych podręczników dla
uczniów w USA, Niemczech oraz Wielkiej
Brytanii i Irlandii.

Komisja Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
23 października 2018 r. wspólnie z Komisją
Budżetu i Finansów Publicznych komisja
zapoznała się z rocznym raportem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
z wykonania budżetu UE za 2017 r., który
przedstawił poseł Janusz Wojciechowski.
Jak podkreślił, finansowy bilans Polski
w 2017 r. był korzystny, bo składka wyniosła ok. 3,5 mld euro, a transfer środków
– ponad 11,2 mld euro. Europejski Trybunał Obrachunkowy pozytywnie zaopiniował sprawozdania budżetowe za 2017 r., ale
zgłosił zastrzeżenia do wydatków unijnych.
Chodzi o opóźnienia w ich realizacji, spowodowane zbyt późnym przyjmowaniem
aktów prawnych dotyczących budżetu unijnego i zbyt długimi debatami nad jego przyjęciem. Na przykład podstawowa wartość
alokacji środków Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w porównaniu z 2011 r.
zmalała z 38 do 31%. W Polsce na koniec
czerwca 2018 r. wynosiła 22%, a w 2011 r.
– 35%. Dotyczy to także funduszy strukturalnych. Trybunał skontrolował 752 transakcje. Błędy dotyczyły 2,4% całego budżetu
unijnego, najczęściej to różnego rodzaju
nieprawidłowości, ale wykryto też 13 wypadków nadużyć finansowych.
Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 7 listopada
2018 r. wzięli udział w posiedzeniu sejmowej
Komisji do Spraw Unii Europejskiej, podczas którego minister spraw zagranicznych
przedstawił informację o konsultacjach obywatelskich dotyczących przyszłości Europy.
Konsultacje w Polsce dotyczyły m.in. podziału
kompetencji między instytucjami Unii a państwami członkowskimi i rządami, przyszłości jednolitego rynku, wyzwań migracyjnych,
znaczenia chrześcijańskich korzeni integracji,
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międzynarodowej pozycji UE, a także roli
regionu Europy Środkowej w Unii.
Senatorowie Jarosław Obremski i Piotr
Wach reprezentowali komisję spraw zagranicznych podczas spotkania przedstawicieli
komisji do spraw europejskich parlamentów
państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło
się 7–8 października 2018 r. w Pradze.
Senatorowie Marek Rocki, Jarosław
Obremski i Piotr Wach wzięli udział w spotkaniu przedstawicieli komisji do spraw europejskich parlamentów państw Trójkąta
Weimarskiego, które odbyło się 21–22 października 2018 r. w Warszawie. Dyskutowano m.in. o przyszłości Unii Europejskiej,
wieloletnich ramach finansowych, cyberbezpieczeństwie Unii Europejskiej.
27–28 listopada 2018 r. w Bukareszcie odbyło się 4. trójstronne spotkanie komisji spraw zagranicznych senatów Polski
i Rumunii oraz Zgromadzenia Narodowego
Turcji. Komisję reprezentowali senatorowie Jarosław Obremski i Piotr Wach. Rozmawiano o cyberbezpieczeństwie i walce
z terroryzmem, a także o edukacji, w tym
historycznej, kształtowaniu poczucia świadomości narodowej i rozumienia różnic kulturowych między krajami.

Komisja Środowiska
24 października 2018 r. komisja zapoznała
się z informacją na temat realizacji zadań
wynikających z programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”
w latach 2017–18. W tym okresie działania zaplanowane w ramach tego programu obejmowały sztuczne zasilanie plaż,
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budowę, remont i utrzymanie trwałych
umocnień brzegu, a także monitoring.
Jednostki realizujące program – urzędy
morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie
– wydały 99% zaplanowanych środków budżetowych. W ustawie budżetowej na rok
2017 zagwarantowano 34 mln zł na realizację tych zadań. Na koniec 2017 r. wykonano
zabezpieczenia brzegu morskiego łącznej
długości 7,54 km, zapewniając w ten sposób
minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego w wybranych lokalizacjach.

20 listopada 2018 r. komisja, wspólnie
ze Stowarzyszeniem Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania, zorganizowała posiedzenie poświęcone problematyce
powstawania i zagospodarowania ubocznych produktów spalania pochodzących
z energetyki, stanowiących antropogeniczne zasoby mineralne. Zaprezentowano
rozwiązania zmierzające do ograniczenia
emisji CO2 dzięki zastosowaniu minerałów
z energetycznego spalania węgla. Przedstawiciele branży energetycznej wskazywali
na potrzebę wprowadzenia zmian w prawie, które pozwolą na lepsze wykorzystanie ubocznych produktów spalania (UPS),
co jest zgodne z koncepcją gospodarki
obiegu zamkniętego, obowiązującą w Unii
Europejskiej. Postulowano wprowadzenie
mechanizmu unikania części emisji CO2
dzięki wykorzystywaniu UPS, obligatoryjną informację o ich zastosowaniu w projektach inwestycji infrastrukturalnych
czy wprowadzenie zachęt dla inwestorów, np. w postaci częściowych umorzeń
opłat środowiskowych. W wyniku dyskusji 12 grudnia 2018 r. komisja przyjęła stanowisko w sprawie gospodarki ubocznymi
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produktami spalania z energetyki. Przypomniano w nim, że branża energetyczna
wytwarza corocznie ponad 20 mln t ubocznych produktów spalania węgla, przede
wszystkim popiołów i gipsu syntetycznego.
Produkty te mogą stanowić cenne źródło surowców, zwłaszcza w budownictwie.
Wykorzystanie ich przyczyni się do ochrony
zasobów naturalnych, redukując potrzebę
ich wydobycia, oraz ograniczy emisję gazów
cieplarnianych. W opinii komisji rząd i parlament powinny wypracować mechanizmy
wspierające branżę energetyczną w dążeniu do wypełnienia tego zadania, zwłaszcza że wpisuje się ono w realizację i budowę,
promowanego przez Komisję Europejską,
systemu Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Komisja zwróciła się do prezesa
Rady Ministrów z prośbą o powołanie zespołu międzyresortowego, który będzie prowadził prace nad skutecznym wdrożeniem
bezodpadowej energetyki węglowej i górnictwa. Zdaniem komisji projekt bezodpadowej energetyki węglowej i górnictwa może
być znakomitym wsparciem w negocjacjach
z Komisją Europejską w sprawie przyszłości energetyki węglowej w UE, a co za tym
idzie – narodowym projektem eksportowym do krajów, w których wykorzystanie
węgla jest nadal realną perspektywą.

Konstytucyjnego. Projekt nowelizacji
kodeksu postępowania karnego (wyrok
TK z 16 maja 2018 r., sygn. akt K 12/15) przyznaje oskarżycielom posiłkowym, których
sąd pozbawił statusu strony w postępowaniu, prawo do zaskarżenia tej decyzji. Projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (wyrok TK
z 18 października 2017 r., sygn. akt K 27/15)
ma na celu zagwarantowanie minimalnej ochrony przed bezdomnością osobom
eksmitowanym, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (wyrok TK z 16 maja
2018 r., sygn. akt SK 18/17) przewiduje, że
sprawę o zaprzeczenie macierzyństwa albo
ojcostwa lub ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa dziecko będzie mogło wytoczyć nie tylko w ciągu 3 lat od osiągnięcia
pełnoletności, ale także od dnia, w którym
uzyskało informację na temat swoich biologicznych rodziców. Z kolei projekt nowelizacji prawa budowlanego (wyrok TK
z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15) do ustawy – Prawo budowlane przenosi przepisy
zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Komisja Zdrowia

Komisja Ustawodawcza
W ostatnim kwartale 2018 r. komisja
wniosła do marszałka Senatu 4 projekty
ustaw, realizujących wyroki Trybunału
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Posiedzenie 11 grudnia 2018 r. komisja poświęciła sytuacji pacjentów chorych na marskość wątroby, oczekujących
na przeszczep. Mówiono m.in. o stanie
opieki nad chorymi oczekującymi na przeszczep wątroby, dostępności programów
lekowych, pracach nad nowymi programami lekowymi, kosztach leczenia tej
choroby. Obecni na posiedzeniu eksperci
apelowali o wprowadzenie programu lekowego w leczeniu przewlekłej encefalopatii
wątrobowej.
Podczas posiedzenia 18 grudnia 2018 r.
zapoznano się z informacją na temat funkcjonowania programów profilaktycznych
w zakresie onkologii w Polsce. Zwrócono
m.in. uwagę na brak możliwości pełnej
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oceny efektywności realizowanych obecnie 3 programów: wczesnego wykrywania
raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego. Eksperci przedstawili propozycje rozwiązań legislacyjnych, mających
na celu zwiększenie skuteczności programów profilaktycznych, a także objęcie większej liczby osób badaniami przesiewowymi.

Postulowano m.in. zobowiązanie wszystkich
jednostek publicznej podstawowej opieki
zdrowotnej do współpracy w realizacji populacyjnych programów profilaktycznych
w onkologii, a także zapewnienie ciągłości
finansowania programów przynajmniej
w ciągu 10 lat i przeznaczanie 10% środków na kontrolę jakości.

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

Aktywność międzynarodowa
Wizyty delegacji Senatu
Relacje polsko-islandzkie
Delegacja Senatu z marszałkiem Stanisławem Karczewskim na czele złożyła wizytę w Islandii 12–14 października 2018 r.
w związku z jubileuszem 10-lecia Szkoły
Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku. W skład delegacji wchodzili senatorowie Ryszard Bonisławski i Michał Potoczny,
a także minister edukacji narodowej Anna
Zalewska i wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz.
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12 października delegacja spotkała się
z przewodniczącym Parlamentu Republiki Islandii Steingrímurem J. Sigfússonem.
Marszałek Stanisław Karczewski wskazał
na dobre relacje między polską społecznością a władzami Islandii, o czym świadczy
liczba Polaków przebywających w tym kraju (ponad 30 tys.). Podczas spotkania minister edukacji narodowej Anna Zalewska
wyraziła zadowolenie z szacunku, jakim
cieszą się polscy nauczyciele w Islandii.
Do większej wymiany kulturalnej między krajami zachęcał senator Ryszard
Bonisławski. Przewodniczący islandzkiego
parlamentu Steingrímur J. Sigfússon docenił wkład Polaków w rozwój jego kraju i zapewnił, że przykłada on dużą wagę do nauki
języków ojczystych przez mniejszości narodowe. Zapewnił, że Islandia jest zainteresowana zacieśnieniem współpracy
parlamentarnej.
13 października delegacja Senatu wzięła udział w uroczystościach z okazji 10-lecia
Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku, a 14 października spotkała się z polskimi nauczycielami, uczestnikami I Zjazdu
Nauczycieli Polskich w Islandii.
Senacką delegację 14 października
przyjął prezydent Guðni Thorlacius Jóhannesson. Chwalił polską społeczność w Islandii i przypomniał, że Islandczycy także
emigrowali ze swojego kraju. „Wspólnie
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będziemy robili wszystko, by relacje polsko-islandzkie były jeszcze lepsze” – zapewnił.
Marszałek Stanisław Karczewski zaznaczył,
że oba państwa łączy umiłowanie wolności,
historii, dbałość o dziedzictwo kulturowe
i historyczne, a także troska o wspólnotę
narodową – zarówno tę w kraju ojczystym,
jak i poza granicami. Marszałek Senatu zachęcał prezydenta Islandii do otwarcia ambasady w Warszawie.
Wizyta w Kanadzie
5–9 listopada 2018 r. marszałek Stanisław Karczewski oraz senatorowie Aleksander Bobko i Piotr Florek przebywali
w Kanadzie. 5 listopada w Ottawie delegacja Senatu wzięła udział w uroczystej gali
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z okazji Narodowego Święta Niepodległości
i 100. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Marszałek Stanisław Karczewski w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczył podczas uroczystości
Krzyżem Wolności i Solidarności Sławomira Sadurskiego, mieszkającego w Kanadzie
od 35 lat działacza NSZZ RI „Solidarność”.
Senacka delegacja 6 listopada spotkała się z przewodniczącym kanadyjskiej
Izby Gmin Geoffem Reganem. Rozmawiano
m.in. o wzmocnieniu współpracy gospodarczej między Polską a Kanadą i o bezpieczeństwie. Jak podkreślił marszałek Stanisław
Karczewski, Kanada była pierwszym państwem, które wyraziło zgodę na przystąpienie Polski do NATO. Senatorowie odbyli
również spotkania z przewodniczącym opozycyjnej Konserwatywnej Partii Kanady
Andrew Scheerem, przedstawicielem rządu federalnego ds. współpracy z Senatem
senatorem Peterem Harderem i członkami Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Kanadyjsko-Polskiej. Delegacja Senatu spotkała
się też z kandydatami na deputowanych
do Parlamentu Kanady polskiego pochodzenia – Władysławem Lizoniem i Tedem Opitzem oraz z posłankami polskiego
pochodzenia Natalią Kusendovą i Kingą
Surmą. Podczas spotkania z premierem
prowincji Ontario Dougiem Fordem marszałek Stanisław Karczewski rozmawiał
o współpracy polsko-kanadyjskiej.
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Polsko-francuska współpraca
parlamentarna
1–3 grudnia 2018 r. delegacja Senatu
na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim złożyła wizytę we Francji, gdzie
wzięła udział w obchodach 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Marszałkowi towarzyszyli wicemarszałek Michał Seweryński i przewodniczący
Senackiej Grupy Polsko-Francuskiej senator Aleksander Pociej. 3 grudnia delegacja
spotkała się z przewodniczącym francuskiego Senatu Gérardem Larcherem.
Rozmawiano przede wszystkim na temat
przyszłości Europy. Marszałek Stanisław
Karczewski zaznaczył, że z niepokojem
przygląda się debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej. Pojawiają się koncepcje, zakładające m.in. budowę Europy

39

Goście w Senacie
Polskie poparcie integracji Gruzji z UE

2 prędkości i potrzebę ograniczenia suwerenności państw narodowych na rzecz
UE. Podkreślił, że historię Polski w ostatnim 100-leciu boleśnie naznaczyła walka
o utrzymanie własnej państwowości, suwerenności i granic, a pełną niezależność
nasz kraj odzyskał dopiero przed 30 laty.
Jak zaznaczył, 85% Polaków popiera członkostwo naszego kraju w Unii.
Przewodniczący Gerard Larcher z uznaniem odniósł się do gospodarczych osiągnięć
Polski w ostatnich latach. Za niezbędne uznał
zachowanie i umocnienie jedności Unii,
a także unikanie nowych podziałów. Odwołując się do słów św. Jana Pawła II, wskazał,
że „Europa musi oddychać 2 płucami”. Podkreślił, że Polska to wielki kraj, który ma
do odegrania ważną rolę w Europie. Jak ocenił, senaty Francji i Polski powinny rozwijać
relacje dwustronne. Nawiązując do negocjacji dotyczących wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, przewodniczący podkreślił wspólne
stanowisko obu krajów w kwestii kompromisu między Londynem a Brukselą, zwłaszcza
w odniesieniu do Irlandii Północnej. Mówiąc
o wieloletnich ramach finansowych na lata
2021–27, przewodniczący Gerard Larcher
zaznaczył, że kwestie związane ze wspólną
polityką rolną czy wysokością środków przeznaczonych na fundusz spójności pozostają
niezwykle ważne dla współpracy senatów
Francji i Polski i opowiedział się przeciwko
ich zmniejszaniu. Marszałek Stanisław Karczewski i przewodniczący Gerard Larcher
podkreślili ponadto znaczenie współpracy
senatów Polski i Francji oraz Bundesratu
w ramach Trójkąta Weimarskiego. Opowiedzieli się też za zacieśnieniem polsko-francuskiej współpracy senackich komisji: spraw
zagranicznych, spraw europejskich, nauki
i kultury.
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24 października 2018 r. marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z ministrem
spraw zagranicznych Gruzji Dawidem
Zalkalianim. Marszałek wskazał na intensywną współpracę parlamentarną między
obu państwami. Przypomniał, że w grudniu 2017 r., podczas wizyty oficjalnej przewodniczącego gruzińskiego parlamentu
w Polsce, zostało zawarte porozumienie o partnerstwie strategicznym między marszałkami Sejmu i Senatu RP oraz
przewodniczącym Parlamentu Gruzji. Zdaniem marszałka kolejnym krokiem, który
przyczyni się do dalszego pogłębienia polsko-gruzińskiej współpracy w wymiarze
instytucjonalnym, będzie utworzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polska – Gruzja. Zapewnił też, że stanowisko naszego
kraju w kwestii wspierania europejskich
aspiracji Gruzji jest niezmienne.
Minister Dawid Zalkaliani mówił o aktualnej sytuacji w Gruzji, zwłaszcza na terenach anektowanych przez Rosję – Abchazji
i Osetii Południowej, o aktywności militarnej
i gospodarczej Rosji na tych terenach, o łamaniu praw człowieka. Poinformował też
o zbliżających się wyborach prezydenckich
w Gruzji. Wyraził nadzieję, że liczni obserwatorzy międzynarodowi potwierdzą ich
transparentność i przestrzeganie demokratycznych procedur, co będzie argumentem
za integracją Gruzji z UE. Minister podkreślił, że celem strategicznym jego kraju pozostaje pełne członkostwo w Unii.
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Marszałek Senatu poinformował, że
na wybory do Gruzji w roli obserwatorów
udaje się liczna reprezentacja obu izb polskiego parlamentu, co, jego zdaniem, świadczy o dużym i żywym zainteresowaniu
sprawami Gruzji. Dodał, że intensywnym
polsko-gruzińskim kontaktom politycznym
towarzyszy wzrost wymiany handlowej. Zaznaczył, że Gruzja jest naszym największym
partnerem handlowym w regionie Kaukazu
Południowego.
Wzajemne wsparcie Polski i Węgier
na forum międzynarodowym

nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym,
toczącej się w Trybunale Sprawiedliwości UE. Przypomniał, że Węgry również
miały ogromne problemy z wymiarem
sprawiedliwości.
Marszałek Stanisław Karczewski przychylił się do opinii ministra Pétera Szijjártó na temat konieczności sprzeciwienia się
głównemu nurtowi polityki europejskiej,
mówiąc, że to wręcz obowiązek wobec
swoich obywateli. Wspomniał też o dużym
oporze wobec reform sądowniczych, spowodowanym tym, że burzą one ustalony
porządek. „Od 30 lat naszej transformacji
ustrojowej jest to jedyna sfera życia publicznego, która nie podlegała żadnym zmianom”
– podkreślił. Jak wskazał, część społeczeństwa jest przeciwna tym zmianom, ponieważ
tak naprawdę nie wie, o co chodzi.
Problem uchodźców w Libanie

Marszałek Stanisław Karczewski 24 października 2018 r. spotkał się z ministrem
spraw zagranicznych i handlu Węgier Péterem Szijjártó. Rozmowę zdominowały kwestie dotyczące wzajemnego wspierania się
obu krajów na forum międzynarodowym.
Marszałek Senatu określił polsko-węgierskie relacje jako niezwykle ciepłe i dobre
na każdym szczeblu, także międzynarodowym, np. w formacie V4. Jego zdaniem ważny jest ich systematyczny charakter i stałe
pogłębianie współpracy.
Minister Péter Szijjártó podziękował
Polsce za wsparcie polityczne udzielane
Węgrom. Zapewnił jednocześnie o wzajemności jego kraju. Jego zdaniem Unia Europejska przypuściła atak na suwerenność obu
państw, ale pokazały one, że można wystąpić
przeciwko europejskiemu mainstreamowi.
Poinformował też, że Węgry podjęły decyzję,
iż zaangażują się po stronie Polski w sprawie
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Marszałek Stanisław Karczewski 26 października 2018 r. przyjął ministra spraw
zagranicznych i emigrantów Republiki
Libańskiej Gebrana Bassila. Podczas rozmowy podkreślił, że Polska traktuje Liban
jak ważnego partnera w świecie arabskim.
Wyraził zaniepokojenie sytuacją w Libanie
w związku z wojną w Syrii i ogromną liczbą uchodźców syryjskich przebywających
w Libanie. Zadeklarował, że Polska nadal
będzie wspierać działania stabilizujące sytuację wewnętrzną w Libanie i regionie.
Minister Gebran Bassil podkreślił, że
bez stabilności na Bliskim Wschodzie nie
ma mowy o stabilności Europy. Zaznaczył,
że ten rejon jest połączony z Europą drogami
morską i lądową, którymi na stary kontynent oprócz uchodźców dociera też terroryzm. Zaznaczył, że z taką liczbą uchodźców,
jaka przebywa obecnie w Libanie (1,5 mln
Syryjczyków, 0,5 mln Palestyńczyków), żadne państwo sobie nie poradzi. Należy liczyć
się z tym, że uchodźcy zaczną przedostawać
się do Europy. Jak zaznaczył, to już się dzieje,
bo coraz więcej uchodźców z Syrii przybywa
na Cypr. Minister apelował o zmianę europejskiej polityki wobec imigrantów, o to, by
zachęcać Syryjczyków do powrotu na terytorium swego kraju, o stwarzanie warunków do życia tam, na miejscu, na obszarach,
gdzie nie toczy się wojna, a nie wspieranie
ich w krajach, do których dotarli.
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Promocja kandydatury Osaki
do organizacji EXPO

Marszałek Stanisław Karczewski zgodził się z ministrem, że polityka zachęcania
uchodźców do powrotu do swojego kraju
ma sens zarówno polityczny, jak i ekonomiczny. Powiedział, że Polska popiera taką
politykę w Europie. Podkreślił, że nasz kraj
angażuje się w rozwiązywanie problemów
uchodźców syryjskich przebywających
w państwach sąsiadujących z Syrią, a także w pomoc rozwojową i humanitarną dla
Libanu. Marszałek wyraził też nadzieję na
rozwój współpracy parlamentarnej między
obu państwami. Niedawno bowiem w Sejmie powstała Polsko-Libańska Grupa Parlamentarna, a w Zgromadzeniu Narodowym
Libanu – Libańsko-Polska Grupa Przyjaźni.
Politycy rozmawiali ponadto o możliwościach współpracy gospodarczej, handlowej
i kulturalnej.
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Wicemarszałek Adam Bielan 14 listopada 2018 r. spotkał się z wiceministrem
gospodarki, przemysłu i handlu Japonii
Hirofumim Takinamim. W ocenie wicemarszałka Senatu relacje bilateralne
– zarówno polityczne, gospodarcze, jak
i kulturalne – są bardzo dobre. Równie
dobrze rozwijają się kontakty międzyparlamentarne. Podkreślił, że Japonia jest jednym z 2 największych inwestorów w Polsce,
a japońskie inwestycje bardzo ceni się
w naszym kraju.
Wiceminister Hirofumi Takinami zaznaczył, że przybył do Polski, by promować
kandydaturę Osaki do organizacji EXPO
w 2025 r. Według niego japońscy przedsiębiorcy chętnie inwestują w Polsce, ponieważ podziwiają nasz rozwój gospodarczy.
Jak podkreślił, te inwestycje są nowoczesne, wiążą się m.in. z rynkiem samochodów
z napędem hybrydowym. „Cieszymy się, że
wraz z japońskimi inwestycjami przychodzą
do Polski nowe technologie” – powiedział
wicemarszałek Adam Bielan. Zaznaczył, że
Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie, i trudno byłoby
znaleźć inny, który rozwijał się tak szybko
w ciągu ostatnich 29 lat. „To, czego chcemy uniknąć, to pułapka średniego rozwoju,
chcemy, by polska gospodarka była innowacyjna, i dlatego tak cenimy japońskie inwestycje” – podkreślił. Zapewnił też, że Polska
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patrzy z dużą życzliwością na zorganizowanie EXPO w Osace.
Współpraca polsko-saudyjska

jest obecnie kierowanych do Jemenu i Syrii,
ponieważ te kraje mają największe potrzeby.
Dr Abdullah bin Abdulaziz Al Rabeeah wyraził chęć współpracy z polskimi organizacjami humanitarnymi.
Poprawa relacji polsko-izraelskich

Podczas spotkania w Senacie, 14 listopada
2018 r., marszałek Stanisław Karczewski
i inspektor generalny Centrum Pomocy
Humanitarnej króla Arabii Saudyjskiej
Salmana dr Abdullah bin Abdulaziz Al Rabeeah byli zgodni, że istnieje wielki potencjał współpracy polsko-saudyjskiej w wielu
dziedzinach. Zdaniem inspektora generalnego Centrum Pomocy Humanitarnej ostatnie lata charakteryzują się intensyfikacją
współpracy polsko-saudyjskiej, ale nadal
istnieje wielki potencjał po obu stronach,
który należy wykorzystywać w takich dziedzinach, jak gospodarka, handel, oświata,
badania naukowe, współpraca uczelniana.
„Jestem bardzo zadowolony, że nasza współpraca się rozwija. Z uznaniem zapoznałem
się z saudyjskim programem rozwojowym
«Wizja 2030». Wiem, że w 2019 r. zaplanowane jest wspólne posiedzenie polsko-saudyjskiej komisji w Rijadzie. W mojej opinii
to przesłanki do wzmocnienia naszych relacji w wielu dziedzinach, zwłaszcza relacji inwestorskich. Jestem przekonany, że
wspólnie możemy zrobić jeszcze więcej niż
do tej pory” – oświadczył marszałek Senatu.
Inspektor generalny Centrum Pomocy Humanitarnej poinformował, że zadaniem centrum, które powstało w 2015 r.,
jest koordynacja wszystkich projektów humanitarnych, państwowych i społecznych
we współpracy z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi. Do tej pory zrealizowało ponad 470 projektów w 40 krajach
na kwotę ponad 2 mld dolarów. Zawarło
umowy ze 125 organizacjami humanitarnymi na całym świecie. Najwięcej wysiłków
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Wicemarszałek Adam Bielan 7 grudnia
2018 r. spotkał się w Senacie z dyrektorem
wykonawczym American Jewish Committee Davidem Harrisem. Dyskutowano na
temat aktualnego stanu relacji polsko-izraelskich, problemów żydowskiej społeczności w Polsce i kwestii antysemityzmu. Obaj
rozmówcy zgodzili się co do tego, że po kryzysie wywołanym przez nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej relacje
polsko-izraelskie stopniowo poprawiają
się dzięki wysiłkom obu krajów. Zdaniem
wicemarszałka Adama Bielana są obecnie
na dobrym poziomie, a wypowiedzi antyizraelskie pojawiają się na marginesie polskiej polityki.
Odnosząc się do kwestii antysemityzmu
w Polsce, dyrektor David Harris stwierdził,
że nie wolno nie doceniać tego zjawiska,
zwłaszcza że wykazuje ono tendencję rozwojową, co potwierdzają ostatnio przeprowadzane badania. Wyraził zaniepokojenie
rozpowszechnianiem się mowy nienawiści
w internecie, tym bardziej że społeczność
żydowska w Polsce jest nieliczna. Pozytywnie ocenił te kraje unijne, które przyjęły
rozszerzoną definicję antysemityzmu. Wicemarszałek Senatu mówił o nadchodzących
wyborach do Parlamentu Europejskiego jako
możliwości przekroczenia 5-procentowego
progu przez ugrupowania radykalnej prawicy, szermujące antysemickimi hasłami,
ale nie proponujące niczego konstruktywnego w swoich programach. Zwrócił uwagę,
że rząd finansuje wiele inicjatyw i projektów
wspierających żydowską społeczność w naszym kraju, zwłaszcza w dziedzinie kultury i historii, nie jest to jednak odpowiednio
nagłaśniane, a przecież mogłoby okazać się
kluczowe dla kwestii wizerunkowych.
Współpraca w makroregionie karpackim
Na zaproszenie marszałka Stanisława
Karczewskiego 7–8 grudnia 2018 r. wizytę w Polsce złożył przewodniczący Senatu Rumunii Călina Popescu-Tariceanu.
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7 grudnia rumuńskiego gościa przyjął
marszałek Stanisław Karczewski. Podczas
spotkania rozmawiano o bezpieczeństwie,
współpracy w makroregionie karpackim,
a także o priorytetach zbliżającego się
przewodnictwa Rumunii w Radzie UE.
Marszałek Senatu podkreślił, że relacje polsko-rumuńskie układają się bardzo dobrze,
o czym świadczy ożywiony dialog i podobne spojrzenie na wiele kwestii europejskich.
Przewodniczący Călina Popescu-Tariceanu
zgodził się, że najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa w regionie. Opowiedział się za koniecznością wzmocnienia
flanki wschodniej i współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, m.in. w szkoleniu służb
specjalnych i zapewnieniu nowoczesnego wyposażenia technicznego. Jak mówił,
Rumunia zainteresowana jest współpracą
w makroregionie karpackim i rozwojem infrastruktury Północ – Południe.
Informując o zbliżającej się prezydencji
Rumunii w UE, przewodniczący podkreślił,
że jej priorytetem będzie utrzymanie dotychczasowej polityki spójności, która stanowi najważniejszy instrument integrujący
państwa unijne. Jego zdaniem w Europie nie
ma miejsca na politykę spójności 2 prędkości. Dodał, że rumuńska opozycja nie współpracuje w kwestii prezydencji, i wyraził
obawę, że może to zagrozić planom jego
kraju dotyczącym przystąpienia do strefy
Schengen. Marszałek Stanisław Karczewski
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poinformował o rozmowach na temat usytuowania w Polsce stałych amerykańskich
baz wojskowych. Wyraził przekonanie, że
rumuńska prezydencja będzie udana. Zapewnił, że Polska wspiera starania Rumunii i Bułgarii o wejście do strefy Schengen.
Politycy rozmawiali ponadto o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, sytuacji politycznej w obu krajach,
a także o rumuńskich planach wydobywania
gazu łupkowego.

Wielostronne spotkania
międzyparlamentarne
Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejmu Republiki Litewskiej
oraz Rady Najwyższej Ukrainy
W Wilnie 12–13 listopada 2018 r. odbyła się
IX sesja Zgromadzenia Parlamentarnego
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejmu Republiki Litewskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy. W skład polskiej delegacji, na czele z marszałkiem Stanisławem
Karczewskim, wchodzili: wicemarszałek
Bogdan Borusewicz, senator Małgorzata
Kopiczko, minister rolnictwa i rozwoju wsi
Jan Krzysztof Ardanowski oraz posłowie Jacek Kurzępa i Marek Matuszewski.
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Pierwszego dnia rozmawiano o przeciwdziałaniu zagrożeniom wojną hybrydową,
bezpieczeństwie energetycznym i wsparciu
Ukrainy w staraniach o wejście do Unii Europejskiej. Zdaniem marszałka Stanisława Karczewskiego ważne jest utrzymanie
wspólnego stanowiska, jak choćby wobec
działań Rosji, która stara się rozszerzać swoje wpływy w regionie. Podkreślił, że istotnym niebezpieczeństwem dla wzajemnych
stosunków jest też manipulacja informacją.
Jak dodał, w stosunkach polsko-ukraińskich
prowokacje te dotyczą pamięci historycznej,
a w relacjach polsko-litewskich – problemów polskiej mniejszości na Litwie. „Relacje
polsko-ukraińskie w ich realnym wymiarze
nigdy nie były tak dobre jak dziś i od dawna
wyobrażenie o nich nie było tak złe jak dziś.
Musimy przywrócić opinii publicznej prawdziwy obraz rzeczywistości. Nasza współpraca wojskowa, zbrojeniowa, energetyczna,
polityczna na forum NATO, Unii Europejskiej i ONZ, komunikacyjno-transportowa,
akademicka i edukacyjna, bankowa i w zakresie rynku pracy jest tak intensywna, jak
nigdy po 1991 r.” – mówił marszałek Senatu.
Zaznaczył, że historia jest ważna, a wspólnym zadaniem Polski, Litwy i Ukrainy jest
uczynienie wszystkiego, by nie przeszkadzała w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości. „Na nas, parlamentarzystach ciąży
w tym zakresie szczególny obowiązek. Parlamenty nie są instytutami badawczymi, rozstrzygającymi o prawdziwości tej czy innej
wersji dziejów. Nie są też sądami moralnymi
nad historią” – przekonywał marszałek Stanisław Karczewski.
Z tą opinią zgodził się wicemarszałek
Bogdan Borusewicz. Zaapelował, aby nie
wikłać się w interpretacje, które mogłyby
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podzielić Polskę, Litwę i Ukrainę i negatywnie wpłynąć na ich wzajemne relacje. „To apel
do nas wszystkich, i do Polaków, i do strony
ukraińskiej, i litewskiej. (…) Musimy myśleć
o naszej przyszłości i o tym, co mamy przed
sobą” – podkreślił wicemarszałek.
Marszałek litewskiego Sejmu Viktoras Pranckietis zaznaczył, że mimo iż dotychczasowa współpraca utrzymywała się
na wysokim poziomie, to należy myśleć o jej
rozwijaniu. Zadeklarował dalsze wspieranie
Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii
Europejskiej, otwartość na dzielenie się doświadczeniami oraz pomoc w reformach
dotyczących walki z korupcją, rozwoju gospodarczego i biznesu.

W ocenie przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Andrija Parubija dotychczasowe działania wszystkich 3 państw
przekraczały ich granice, czego przykładem może być planowana wspólna wizyta
w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie przeciwdziałania budowie
gazociągu i agresji hybrydowej. Przewodniczący zachęcał do dalszego prezentowania
wspólnego stanowiska wobec zagrożeń, nie
tylko militarnych, lecz również hybrydowych. Jego zdaniem potrzebna jest wspólna polityka informacyjna i prezentowanie
tego samego stanowiska w najważniejszych
sprawach dla całego regionu. Przewodniczący zaproponował, by kolejne spotkanie
zgromadzenia zostało rozszerzone o kraje
nadbałtyckie oraz Mołdawię i Gruzję, które
spotykają się z tymi samymi zagrożeniami
ze strony Rosji.
13 listopada parlamentarzyści z Polski, Litwy i Ukrainy obradowali w ramach
komisji: ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy, ds. Rozwoju Handlu
i Gospodarki, ds. Współpracy Regionalnej
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i Lokalnej, ds. Współpracy Społecznej i Kulturalnej. Bezpieczeństwo cybernetyczne było
głównym tematem obrad komisji ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz
postulował włączenie Ukrainy w projekt
współpracy na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego. Jego zdaniem podobne wsparcie powinno dotyczyć także Gruzji. Podczas
spotkań innych komisji rozmawiano m.in.
na temat zagrożenia wojną hybrydową,
walki z propagandą, współpracy wojskowej
i w dziedzinie energii, a także uczczenia
wspólnych ważnych rocznic, w tym 5-lecia
wydarzeń na Majdanie.
Bezpieczeństwo cybernetyczne było
głównym tematem obrad komisji ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz
postulował włączenie Ukrainy w projekt
współpracy na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego. Jego zdaniem podobne wsparcie
powinno dotyczyć także Gruzji.
Wcześniej tego dnia marszałek Stanisław Karczewski wystąpił przed litewskim
Sejmem. „Niepodległość Polski i Litwy, choć
oddzielna, jest wspólna, gdyż razem się rodzi i razem upada. Nauczeni tym doświadczeniem dziejowym, razem powinniśmy ją
pielęgnować, a gdy trzeba – razem jej bronić.
Dziś bronić jej musi Ukraina” – powiedział
marszałek. „Polacy i Litwini doskonale rozumieją naturę zagrożenia, przed którym
stoją Ukraińcy, dlatego niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy uznajemy
za nienaruszalną, a wszelki na nią zamach
– za zamach na nasze własne bezpieczeństwo”
– podkreślił marszałek Senatu.
Na zakończenie obrad zdecydowano o powołaniu 4. komisji – Komisji
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ds. Bezpieczeństwa. Po raz pierwszy będzie
ona obradowała podczas X sesji Zgromadzenia Polski, Litwy i Ukrainy. Postanowiono
także, że zostaną na nią zaproszone Łotwa,
Estonia, Gruzja i Mołdawia.
Sesję zakończyło podpisanie wspólnej
deklaracji końcowej, w której wskazano na
potrzebę współpracy na rzecz bezpieczeństwa, niezależności energetycznej i przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym.
Potwierdzono też wsparcie dążeń Ukrainy do gospodarczej i politycznej integracji
z Unią Europejską.
Spotkanie przewodniczących
parlamentów V4, Niemiec i Francji
Wicemarszałek Michał Seweryński wziął
udział w spotkaniu przewodniczących parlamentów V4, Niemiec i Francji, które odbyło się 15 listopada 2018 r. w Bratysławie
w ramach słowackiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Uczestniczyli w nim
także: marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz przewodniczący: słowackiej Rady
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Narodowej Andrej Danko, węgierskiego
Zgromadzenia Narodowego László Kövér,
czeskiej Izby Poselskiej Radek Vondraczek, francuskiego Zgromadzenia Narodowego Richard Ferrand i niemieckiego
Bundestagu Wolfgang Schäuble. Debata
koncentrowała się na kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, migracji i wspólnej
obrony Unii Europejskiej. Dyskutowano
też na temat nadchodzących wyborów
do Parlamentu Europejskiego. Jak podkreślano, należy zabiegać o jak najwyższą
frekwencję i zainteresowanie obywateli
państw unijnych.
„Unia Europejska jest ciągle ideą wielką
i atrakcyjną dla narodów Europy. Dlatego
powinniśmy szukać właściwych dróg przezwyciężenia trapiących ją słabości, prowadzących do jej umocnienia. Jedną z takich
dróg powinno być wypracowanie właściwych mechanizmów uzyskiwania zgody
narodów europejskich na cele i procedury integracji. Kluczowa rola w tej sprawie
powinna należeć do parlamentów państw
członkowskich Unii, będących filarami
demokracji” – powiedział wicemarszałek
Michał Seweryński. Zwrócił też uwagę, że
Komisja Europejska nie jest superrządem
uprawnionym do instruowania organów
wykonawczych i parlamentów narodowych,
nie posiada bowiem do tego ani demokratycznego mandatu, ani podstawy prawno-traktatowej. „Potrzebujemy solidarnej Unii
Europejskiej” – zadeklarował wicemarszałek Senatu. „Jako zwolennicy silnej Unii
Europejskiej jesteśmy głęboko sceptyczni wobec koncepcji Unii wielu prędkości.
Głębsza integracja strefy euro, z oddzielnymi instytucjami i odrębnym budżetem, prowadziłaby do niebezpiecznego podziału Unii,
godzącego w istotę europejskiej integracji”
– wyjaśnił. „Powstałby też zapewne swoisty
dyrektoriat wybranych mocarstw, sprzeczny
z fundamentalnymi zasadami europejskimi,
w tym z zasadą solidarności, która idei integracji nadaje moralną wartość i polityczną
siłę, spajającą państwa członkowskie i pobudzającą je do wspólnego działania pomimo
różnic między nimi” – mówił wicemarszałek Michał Seweryński. Jak oświadczył, polscy parlamentarzyści są gotowi do udziału
w działaniach mających na celu wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o przyszły kształt Unii Europejskiej.
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Senacka misja
obserwacyjna wyborów
prezydenckich w Gruzji

26–29 października 2018 r. wicemarszałek
Maria Koc i senatorowie Arkadiusz Grabowski, Wiesław Kilian, Andrzej Pająk, Grażyna Sztark i Aleksander Szwed wzięli udział
w misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich w Gruzji. Delegacja Senatu spotkała się
m.in. z przewodniczącą Centralnej Komisji
Wyborczej, przedstawicielami sztabów wyborczych dwojga kandydatów na prezydenta Gruzji – Salome Zurabiszwili i Grigola
Waszadze i przedstawicielem ISFED – pozarządowej organizacji zajmującej się monitorowaniem wyborów w Gruzji.
27 października senatorowie odwiedzili m.in. okręgi Akhmeta, Telavi, Sagaredżo,
Mcheta, Tianeti, Signahi i miasto Tbilisi.
Odbyli szereg spotkań z przedstawicielami
okręgowych i obwodowych komisji wyborczych. 28 października senacka misja obserwacyjna przyglądała się przygotowaniom
do otwarcia lokali wyborczych, przebiegowi
głosowania oraz zamknięciu lokali i liczeniu
głosów. Odwiedziła w sumie 57 obwodowych
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komisji wyborczych w 10 okręgach. Ze szczególną uwagą obserwowano pracę komisji
w obwodach zamieszkałych przez mniejszości etnicznie – Azerów, Ormian i Czeczenów.
Przebieg głosowania oceniono pozytywnie,
nie odnotowano wypadków naruszenia przepisów kodeksu wyborczego. Największe zastrzeżenia dotyczyły atmosfery wokół lokali
wyborczych. Zaobserwowane incydenty budziły wątpliwości członków misji, ponieważ

mogły mieć wpływ na decyzje wyborców.
Zwrócono również uwagę na nadmierną
aktywność obserwatorów lokalnych, szczególnie przedstawicieli partii politycznych.
Niepokojąca była obecność pod niektórymi
lokalami osób mających listy z nazwiskami,
najprawdopodobniej wyborców. Osoby te nie
chciały wyjaśnić, jaka jest ich rola. Budziło to
wątpliwości i podejrzenia, że była to próba
kontroli procesu wyborczego. Zastrzeżenia
senatorów budziły też informacje przekazane przez obserwatorów długoterminowych
z organizacji pozarządowych, którzy podkreślali, że w czasie kampanii często pojawiały
się język nienawiści, fałszywe informacje
i ataki na kandydatów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zdaniem
senackiej misji w przyszłości należy zwrócić większą uwagę na funkcjonowanie fałszywych stron internetowych, a Centralna
Komisja Wyborcza powinna reagować stanowczo na próby wpływania na opinię niezależnych obserwatorów.
Senacka delegacja, w skład której wchodzili senatorowie: Arkadiusz Grabowski,
Wiesław Kilian, Grażyna Sztark i Aleksander
Szwed, obserwowała także 2. turę wyborów
prezydenckich 27–29 listopada 2018 r.

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

Senat i Polonia
Wizyta w Nadrenii Północnej-Westfalii
Sprawy Polonii i Polaków zamieszkałych
w Niemczech zdominowały 1 października 2018 r. spotkanie marszałka Stanisława
Karczewskiego z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii Arminem Laschetem. Rozmawiano m.in. o remoncie domu polskiego
w Bochum. W spotkaniu uczestniczyli także senatorowie Jan Maria Jackowski i Konstanty Radziwiłł.
Marszałek Senatu podziękował za to,
że władze tego landu sprzyjają nauce języka
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polskiego w szkołach. W 100 tamtejszych
placówkach uczniowie mogą się uczyć języka polskiego jako ojczystego. Poprosił o jak
najszybsze rozpoczęcie remontu Domu
Polskiego w Bochum, który jest w bardzo
złym stanie, a miejscowi Polacy nie mają się
gdzie spotykać. Odpowiadając, pełnomocnik
ds. Polonii w Nadrenii Północnej-Westfalii
Thorsten Klute poinformował, że są już zapewnione środki w wysokości 1,4 mln euro
na remont tej placówki, ale istnieją pewne
przeszkody formalne dotyczące zawarcia
umowy w tej sprawie między Związkiem Polaków w Niemczech a organizacją samorządową, od której zależy rozpoczęcie remontu.
Premier Armin Laschet zapewnił, że przyjrzy się umowie i z pewnością znajdzie się
rozwiązanie tej kwestii.
Spotkania z Polonią w Mołdawii
W ramach oficjalnej wizyty w Mołdawii
4–6 października 2018 r. delegacja Senatu
na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim odbyła szereg spotkań z tamtejszą Polonią i wzięła udział w konferencji
„Nowości w medycynie”, zorganizowanej
z okazji 20-lecia powołania Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych
w tym kraju. Marszałkowi Senatu towarzyszyli senatorowie Waldemar Kraska
i Konstanty Radziwiłł, a także wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz.
5 października 2018 r. marszałek Stanisław Karczewski otworzył konferencję
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„Nowości w medycynie”, zorganizowaną
przez Stowarzyszenie Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii, organizację
zrzeszającą polskojęzycznych lekarzy, farmaceutów, studentów i rezydentów medycyny w Mołdawii, dbającą o wysoki poziom
opieki zdrowotnej w tym kraju, a także o doskonalenie języka polskiego wśród lekarzy
polonijnych, kultywującą polskie tradycje
i obyczaje. Marszałek Senatu podziękował
polonijnym lekarzom za podtrzymywanie
więzi z krajem i z polską medycyną. 6 października 2018 r. delegacja Senatu odwiedziła
Polonię w Bielcach i Styrczy. Rozmawiano
m.in. o nauce języka polskiego i przekazywaniu ojczystej tradycji kolejnym pokoleniom. „Upewniacie nas w przekonaniu, że
trzeba państwa wspierać i będziemy to nadal
robić” – zadeklarował marszałek Stanisław
Karczewski. Jak zaznaczył, podtrzymywanie polskości to ważne i niełatwe zadanie
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dla rodaków mieszkających za granicą, które stanowi też wspólną misję dla polskich
władz – Senatu, prezydenta, Ministerstwa
Spraw Zagranicznych i innych instytucji.
„Mamy coraz więcej pieniędzy na te działania. I będziemy się starać, aby było ich jeszcze więcej” – zapewnił marszałek Senatu.
Tego samego dnia delegacja złożyła wizytę
w Instytucie Neurologii i Neurochirurgii
w Kiszyniowie, odwiedziła polską bibliotekę im. Adama Mickiewicza, gdzie złożyła
wieniec pod tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałe ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. W Bielcach
senatorowie odwiedzili kościół katolicki
pw. św. Archaniołów, gdzie odprawiane są
msze w języku polskim.
Wizyta u Polonii w Islandii
12–14 października 2018 r. delegacja Senatu
na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim złożyła wizytę w Islandii, gdzie
wzięła udział w uroczystościach z okazji
10-lecia Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku i odbyła szereg spotkań z Polakami mieszkającymi w tym kraju.
Marszałkowi towarzyszyli senatorowie
Ryszard Bonisławski i Michał Potoczny,
a także minister edukacji narodowej Anna
Zalewska i wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz.
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13 października senatorowie uczestniczyli w uroczystych obchodach 10-lecia
Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku. W uroczystościach wzięli także
udział przedstawiciele islandzkich władz:
premier Katrin Jakobsdóttir, minister edukacji, kultury i nauki Lilji Dögg Alfredsdóttir i pierwsza dama Eliza Reid. Składając
życzenia szkole, nauczycielom i uczniom,
premier Islandii Katrin Jakobsdóttir doceniła działalność polskiej szkoły w Reykjaviku.
Przekonywała, że Polacy są bardzo ważni dla
jej kraju, wzbogacają islandzkie społeczeństwo i zaskarbiają sobie jego wdzięczność.
„Przyjechaliśmy tutaj, by świętować 10-lecie
szkoły i pogratulować wam sukcesów, które osiągają uczniowie. W Islandii mieszka coraz większa grupa Polaków, jesteśmy
wdzięczni władzom tego kraju za bardzo dobrą współpracę. (…) Dziękujemy za wsparcie
władz Islandii i władz lokalnych” – mówił
podczas uroczystości marszałek Stanisław
Karczewski. Podkreślił, że Polska przywiązuje bardzo dużą wagę do współpracy z Polakami mieszkającymi za granicą. Podziękował
nauczycielom za trud, poświęcenie i podejmowane inicjatywy. Władzom Islandii dziękowała także minister edukacji narodowej
Anna Zalewska. „To bardzo miłe być tu, bo
Polacy bardzo wiele mnie nauczyli. Miałam
okazję poznać się z Polakami i jestem pełna
zachwytu dla waszego podejścia do edukacji.
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Wnosicie duży wkład w nasze życie kulturalne i bardzo miłe jest obserwowanie tego,
co robicie na co dzień. Bardzo wam za to
dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego”
– mówiła natomiast minister edukacji Islandii Lilji Dögg Alfredsdóttir.
Tego samego dnia senatorowie spotkali się w ambasadzie polskiej w Reykjaviku
z Polakami mieszkającymi w Islandii. Marszałek Stanisław Karczewski zwrócił uwagę, że dotychczas relacje polsko-islandzkie
były zaniedbane, a przecież kraj, w którym
zamieszkało tysiące Polaków, nie tylko dba
o Polonię, ale też szuka kolejnych płaszczyzn współpracy. „Ta wizyta była potrzebna w kontekście poszerzenia współpracy
między obu państwami” – przekonywał.
Zwrócił także uwagę na kwestie związane
z nauką języka polskiego za granicą. „Widzimy, że jest problem z tym, by następne
pokolenia w polskich rodzinach poza granicami mówiły po polsku” – mówił. Zapewnił,
że nie tylko Senat, ale także wiele innych instytucji współpracuje z Polakami za granicą.
14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, w ambasadzie polskiej w Reykjaviku
delegacja Senatu spotkała się z polskimi nauczycielami z całej Islandii, uczestniczącymi
w I Zjeździe Nauczycieli Polskich w Islandii.
Marszałek Senatu podziękował nauczycielom za trud i poświęcenie, troskę, z jaką
podchodzą do uczniów. Jak podkreślił, dla Senatu edukacja, nauka historii i języka polskiego za granicą są priorytetem. Marszałek
Senatu poinformował także o pomyśle zapewnienia przedstawicielom Polonii 2 miejsc
w Senacie. Minister edukacji narodowej
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Anna Zalewska zwróciła uwagę na zmiany, jakie wkrótce nastąpią w oświacie polonijnej. Zapewniła, że resort edukacji
dużą wagę przywiązuje do doskonalenia
polonijnych nauczycieli. Budowana jest
m.in. nowoczesna platforma w ORPEG,
by mogli oni doskonalić się on-line. Dyrektorzy i przedstawiciele polskich szkół
w Islandii zaprezentowali swoje placówki.
Nauczyciele mówili o pilnej potrzebie przygotowania podręczników języka polskiego
dla dzieci dwujęzycznych, a także o pomocy
w zakupie lektur szkolnych.
Spotkania z Polonią kanadyjską
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i dla
lepszego poznania Polonii kanadyjskiej
– zarówno jej sukcesów i osiągnięć, jak
i problemów – delegacja Senatu z marszałkiem Stanisławem Karczewskim na czele
5–9 listopada 2018 r. złożyła wizytę w Kanadzie. Marszałkowi towarzyszyli senatorowie Aleksander Bobko i Piotr Florek oraz
szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski.
5 listopada w Ottawie senatorowie wzięli
udział w uroczystej gali z okazji Narodowego Święta Niepodległości i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
„Niezmiernie się cieszę, że będziemy mogli
razem świętować tę ważną rocznicę. Polska przez 123 lata była wymazana z mapy
Europy i świata, ale istniała w sercach Polaków mieszkających zarówno na ziemiach
polskich, jak i na całym świecie” – powiedział marszałek Stanisław Karczewski.
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Wyraził wdzięczność Kanadyjczykom za
wspólną drogę ku wolności, za współpracę w budowaniu bezpieczeństwa. Zapewnił też, że Senat wspiera i będzie wspierał
Polonię. 6 listopada w Ambasadzie RP
w Ottawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami nowo wybranego zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Prezes Janusz
Tomczak przypomniał historię kongresu,
omówił także jego strukturę i zakres działalności. „Wizją, jaka przyświeca naszemu
powstaniu i działaniu, jest zjednoczenie
rozproszonej Polonii. Chcemy także dotrzeć do organizacji nowych i działających
poza kongresem. Dzięki temu będziemy
w Kanadzie nadal budować Polonię silną
i zwartą” – zaakcentował. Senatorowie
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spotkali się też z polskimi konsulami generalnymi i honorowymi, mówili o sytuacji Polonii w Kanadzie z uwzględnieniem
jej specyfiki społecznej, gospodarczej, politycznej i geograficznej. Odwiedzili również
Dom Polski w Ottawie, będący własnością
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
Zwracając się do licznie zgromadzonych
przedstawicieli Polonii z prowincji Ontario,
marszałek Stanisław Karczewski podziękował za ich zaangażowanie w działalność
na rzecz Polaków mieszkających w Kanadzie i przedstawił założenia współpracy
między Senatem i organizacjami polonijnymi. 7 listopada w Konsulacie Generalnym
RP w Toronto delegacja Senatu spotkała się
z kandydatami na deputowanych do Parlamentu Kanady polskiego pochodzenia
– Władysławem Lizoniem i Tedem Opitzem.
Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji politycznej w Polsce i Kanadzie, a także spraw
Polonii. O możliwościach współpracy
z Polonią i Polakami za granicą senatorowie rozmawiali z przedstawicielami Rady
Polonijnej przy Konsulu Generalnym RP
w Toronto. 8 listopada delegacja Senatu odwiedziła Polonijny Dom Opieki Wawel Villa,
który w ciągu 50 lat swojej działalności zapewnił opiekę wielu polskim kombatantom
i weteranom. W siedzibie Parlamentu Ontario senatorowie spotkali się z posłankami
polskiego pochodzenia Natalią Kusendovą
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i Kingą Surmą, które zaprezentowały swoje działania promujące Polskę w Kanadzie.
Rozmawiano także o najważniejszych problemach, z jakimi borykają się Polacy w tym
kraju i na świecie. 9 listopada 2018 r. polska
delegacja odwiedziła polski cmentarz wojskowy, tzw. cmentarz hallerczyków, i muzeum historyczne w Niagara-on-the-Lake,
gdzie prezentowana jest wystawa poświęcona obozowi szkoleniowemu hallerczyków „Camp Kosciuszko”, w którym w latach
1917–19 przeszkolono 22 tys. ochotników
do Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Senatorowie spotkali się również z Polonią
w Domu Grupy 2 Związku Polaków w Kanadzie w Hamilton.
Inauguracja I Forum Młodzieży Polonijnej
W Senacie 9 listopada 2018 r. odbyła się inauguracja I Forum Młodzieży Polonijnej,
w której wziął udział zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą senator Artur Warzocha.
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Zachęcał młodych ludzi do inspirującej
wymiany doświadczeń i zapewnił, że mogą
liczyć na wsparcie organizacji polonijnych
i Senatu w realizacji swoich inicjatyw. Podkreślił, że uczestnicy forum przyjechali
do Warszawy w bardzo ważnym dla wszystkich Polaków czasie. Przypomniał, że inicjatywa zorganizowania I Forum Młodzieży
Polonijnej była odpowiedzią na postulaty
uczestników V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się
we wrześniu 2018 r. Podczas inauguracji
młodzi ludzie pytali m.in. o możliwość zorganizowania światowego zjazdu młodzieży
polonijnej. Zdaniem senatora Artura Warzochy spotkanie młodych ludzi polskiego
pochodzenia z całego świata to cenna inicjatywa. W I Forum Młodzieży Polonijnej
wzięło udział 35 młodych aktywnych osób
z 15 krajów: Kanady, Wielkiej Brytanii,
Francji, Belgii, Węgier, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Rosji,
Mołdawii, Austrii, Niemiec i Hiszpanii.
5. posiedzenie Polonijnej Rady
Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu
Kwestie związane z reprezentacją środowisk polonijnych w polskim życiu
politycznym, rolą Polonii i Polaków za granicą w kreowaniu i promowaniu polskiej polityki historycznej oraz kontrolą
wydatkowania środków na zadania publiczne w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zdominowały dyskusję
podczas 5. posiedzenia Polonijnej Rady
Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu,
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13 listopada 2018 r., w Senacie. Nowym
członkiem rady został prof. Marek Rudnicki,
prezes Związku Lekarzy Polonijnych w Chicago. Członkowie rady z uznaniem wyrażali
się o państwowych obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą senator
Janina Sagatowska z kolei wysoko oceniła
światowy zasięg i rozmach polonijnych obchodów 100-lecia. Rada debatowała także
nad senacką propozycją zmiany konstytucji,
mającej na celu zwiększenie o 2 liczby mandatów senatorskich i przeznaczenie ich dla
przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą
– na Wschodzie i na Zachodzie. Propozycja
została pozytywnie przyjęta przez członków
rady, kontrowersje wzbudziła natomiast
techniczna strona przeprowadzenia wyboru polonijnych senatorów. W opinii członków rady do rozwiązania pozostaje kwestia
reprezentatywności polonijnych senatorów.
Jak zapewniła senator Janina Sagatowska,
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą prowadzi w tej sprawie
konsultacje ze środowiskami polonijnymi.
Zapowiedziała, że proces legislacyjny powinien być tak przeprowadzony, aby polonijni
senatorowie mogli zostać wybrani w wyborach w 2019 r.
Uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę w Nadrenii
Północnej-Westfalii
Wicemarszałek Maria Koc 14 listopada
2018 r. przebywała w Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie wzięła udział w uro-
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czystościach z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas gali w Sali Koncertowej Muzeum
Twórczości Maxa Ernsta w Brühl k. Kolonii wicemarszałek Senatu podkreśliła, że to
szczególny rok dla historii Polski, historii
Polonii w Niemczech i ogólnoświatowego
ruchu polonijnego. W 2018 r. obchodzimy
100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, 550. rocznicę polskiego
parlamentaryzmu, a także 80. rocznicę
proklamowania podczas Kongresu Polaków
w Niemczech w Berlinie Prawd Polaków
spod Znaku Rodła. „«Jesteśmy Polakami!
Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych
dzieci! Polak Polakowi bratem! Co dzień
Polak Narodowi służy! Polska Matką naszą,
nie wolno mówić o Matce źle!» – to zdania
wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym
pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami” – powiedziała wicemarszałek. Jak
podkreśliła, o polskiej tożsamości Polonii
i Polaków za granicą decyduje wspólnota
języka i wiary, pielęgnowanie i popularyzacja ojczystej kultury i obyczajów. Wicemarszałek Senatu podziękowała władzom
Nadrenii Północnej-Westfalii za wspieranie
środowisk polonijnych, promocję współpracy polsko-niemieckiej, systematyczne
zwiększanie liczby szkół niemieckich oferujących nauczanie języka polskiego jako
ojczystego. Podkreśliła również ogromne
zasługi ogólnoświatowego ruchu polonijnego dla odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., a także rolę Polonii w budowie
dobrobytu młodego państwa. Galę uświetnił uroczysty koncert, na który złożyły się
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utwory m.in. Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, a także historyczne
pieśni patriotyczne w wykonaniu Polonijnego Chóru „Benedictus”, działającego przy
Polskiej Misji Katolickiej w Wuppertalu.
Rocznicowe uroczystości poprzedziła wizyta wicemarszałek Marii Koc w Szkolnym
Punkcie Konsultacyjnym im. Królowej Rychezy przy Konsulacie RP w Kolonii.
Spotkanie z przedstawicielami oświaty
polonijnej

16 listopada 2018 r. przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska
spotkała się z dyrektorami szkół polonijnych i prezesami organizacji oświatowych
za granicą. Spotkanie odbyło się w ramach
wizyty studyjnej „Partnerstwo dla edukacji polonijnej”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Senator
podziękowała dyrektorom za trud, jaki
wkładają w kształtowanie poczucia tożsamości młodego pokolenia Polaków żyjących
za granicą. Jak podkreśliła, oświata polonijna jest priorytetowym zadaniem Senatu.
Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński poinformował
o naborze ofert na zadania w zakresie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą
w 2019 r. Podczas spotkania rozmawiano
o sytuacji i bieżących problemach polskich
środowisk oświatowych za granicą.

w Polsce z wizytą studyjną, 26 listopada
2018 r. spotkała się w Senacie przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska. Jak mówiła Ewa Koch, prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich w Ameryce,
dyrektor polskiej szkoły w Chicago, uczenie
dzieci języka ojczystego jako drugiego stanowi duże wyzwanie dla nauczycieli polonijnych. Podkreśliła, że ponad 90% dzieci
uczęszczających do szkół polonijnych urodziło się w Ameryce. Dlatego niezbędna jest
promocja dwujęzyczności, by młodzi rodzice postrzegali ją jako wartość, a nie folklor.
Prezes wskazywała, że szkoły polonijne
borykają się z brakiem nowych nauczycieli, konieczne są także programy edukacyjne dla nauczycieli polonijnych. Senator
Janina Sagatowska stwierdziła, że Polonia
często zgłasza brak nauczycieli. Zachęcała
dyrektorów do współpracy przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań
polonijnych przez Senat. Dziękowała nauczycielom polonijnym za ich pracę, krzewienie języka, kultury i polskich obyczajów.
Dyrektorzy poinformowali, że przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce
uruchomiono ośrodek metodyczny dla nauczycieli polskich szkół, który zajmuje się
wydawaniem podręczników. Zwrócili się
z prośbą o dalsze wspieranie przez Senat
tej działalności. „To od was zależy, czy pieniądze, którymi dysponuje Senat na opiekę
nad Polonią, wydane zostaną zgodnie z waszymi potrzebami” – powiedział dyrektor
Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński. Apelował o współpracę
z organizacjami pozarządowymi, które
mogą składać wnioski o środki na zadania
polonijne.

Spotkanie z dyrektorami polskich szkół
w Chicago
Z dyrektorami i wicedyrektorami szkół
polonijnych z Chicago, przebywającymi
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Obchody 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę we Francji
1–3 grudnia 2018 r. delegacja Senatu na czele z marszałkiem Stanisławem Karczewskim złożyła wizytę we Francji, gdzie
wzięła udział w obchodach 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
i spotkała się z Polonią. Marszałkowi towarzyszyli wicemarszałek Michał Seweryński i przewodniczący Senackiej Grupy
Polsko-Francuskiej senator Aleksander
Pociej. 1 grudnia w katedrze Notre Dame
w Paryżu delegacja uczestniczyła w otwarciu Polskiej Kaplicy pw. Najświętszej Matki
Bożej Częstochowskiej i św. Germana. Uroczystość poprzedziła msza św. odprawiona
przez metropolitę poznańskiego abpa Stanisława Gądeckiego, koncelebrowana przez
polskich i francuskich księży, m.in. abpa
Paryża kard. Andre Vingt-Trois. W homilii abp Stanisław Gądecki przypomniał, że
do odzyskania niepodległości przez Polskę
przyczyniła się również Francja. Tego samego dnia marszałek Senatu spotkał się
w polskiej ambasadzie w Paryżu z przedstawicielami Polonii, którym podziękował
za zaangażowanie, pracę w organizacjach
polonijnych, podtrzymywanie więzi z ojczyzną i tworzenie polskiej wspólnoty. Poinformował, że w dyspozycji Senatu jest
coraz więcej pieniędzy na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą; w 2018 r. na
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ten cel przeznaczono 100 mln zł. Zapewnił,
że będzie zabiegał o zwiększanie tej kwoty.
Marszałek zachęcał do kontaktów i współpracy z krajem ojczystym.
Od mszy św. za ojczyznę w kościele
św. Stanisława w Dourges rozpoczął się drugi dzień wizyty delegacji Senatu we Francji.
Senatorowie spotkali się z lokalnymi władzami i francuskimi senatorami z tego regionu.
Rozmawiano o wkładzie Polonii w jego rozwój, a także o inicjatywie uczczenia 100-lecia
przybycia polskich górników i rolników do
Francji, 5-letnim projekcie „Misja stulecia
masowego przybycia Polaków do Francji”,
który ma przypomnieć wydarzenia z historii i współczesności tamtejszej Polonii.
W Dourges senatorowie spotkali się także
z przedstawicielami Polonii. Marszałek Stanisław Karczewski dziękował za współpracę
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z Polską i udaną próbę jednoczenia francuskiej Polonii w ramach Porozumienia Polonia Hauts-de-France. Zapewnił, że polski
rząd i parlament będą nadal wspierać Polonię we Francji i projekt „Misja stulecia”.
Historię emigracji polskiej do Francji przypomniał prezes Porozumienia Organizacji
Polonijnych Północnej Francji Edmund Oszczak. Jak mówił, nasi przodkowie, głównie
górnicy i rolnicy, przybyli tu po I wojnie
światowej na apel tego kraju. Tego samego
dnia w katedrze św. Ludwika w Pałacu Inwalidów w Paryżu senatorowie uczestniczyli
w koncercie upamiętniającym 100. rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę. Po
koncercie marszałek Stanisław Karczewski,
przemawiając do zgromadzonych w ambasadzie polskiej przedstawicieli korpusu
dyplomatycznego, francuskich polityków
i Polonii, podkreślił, że Francja może liczyć
na Polskę w umacnianiu Unii Europejskiej,
opartej na równości, wolności i braterstwie.
Przypomniał, że od czasu zaborów polskie
nadzieje i dążenia do odzyskania niepodległości wiązały się z Francją, w której w 1831 r.
znalazła swoje miejsce Wielka Emigracja.
Tu tworzyli Mickiewicz, Słowacki, Norwid,
Chopin, których dzieła ukształtowały polską
tożsamość. W 1918 r., kiedy upadły mocarstwa zaborcze i dla Polski pojawiła się polityczna szansa, to we Francji nasz kraj znalazł
wierną sojuszniczkę. 3 grudnia delegacja Senatu odwiedziła Bibliotekę Polską w Paryżu,
założoną przez Fundację Wielkiej Emigracji.

Rozstrzygnięcie senackiego konkursu
dla dziennikarzy polonijnych
20 grudnia 2018 r. w Senacie wręczono
nagrody laureatom konkursu „Odzyskanie niepodległości przez Polskę w pamięci
Polaków poza granicami” o nagrodę marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich
i polonijnych. W 15. edycji konkursu nadesłano 28 prac, m.in. z Litwy, Ukrainy,
Niemiec, Austrii, Czech, Stanów Zjednoczonych i Polski. Były wśród nich artykuły
prasowe, reportaże radiowe i telewizyjne,
a także teksty publikowane na portalach
internetowych. I nagrodę otrzymali Otylia
Toboła i Jiří Brzóska za reportaż filmowy
„Stara fotografia”, opowiadający o Polakach ze Śląska Cieszyńskiego, wyemitowany w Telewizji Polar Ostrava. II nagrodę
przyznano Joannie Sikorze za reportaż radiowy „Między okiem a historią”, wyemitowany na antenie Radia Białystok. Jego
bohater to właściciel prywatnego muzeum
w Grodnie, który kolekcjonuje pamiątki
związane z historią Grodna, a także ciekawe historie. III nagrodę otrzymała Beata
Brokowska za tekst „Nie rozstały się z Polską, choć ich dom to Francja, Litwa i Peru”,
opublikowany w „Gazecie Olsztyńskiej”.
To barwna historia 3 Polek, które z różnych powodów znalazły się za granicą, ale
Polska obecna jest w ich codziennym życiu.
W konkursie przyznano też 3 równorzędne wyróżnienia.

Szczegółowe informacje na temat opieki Senatu nad Polonią dostępne
są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl
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Przegląd wydarzeń
Senator na czele frakcji chadeckiej
Rady Europy

o różnych poglądach i reprezentujący często odmienne interesy. Senator Aleksander
Pociej przypomniał, że zachodnia chadecja
jest bardziej liberalna od tej na wschodzie
Europy, mimo iż łączą je wspólne wartości.
W Zgromadzeniu Parlamentarnym zasiada obecnie 12 parlamentarzystów z Polski
i tylu samo ich zastępców.
Konferencja „Fenomen kobiety w kształtowaniu polskiej wsi – wczoraj, dziś i jutro”

Senator Platformy Obywatelskiej Aleksander Pociej 8 października 2018 r. został wybrany na przewodniczącego Grupy
Europejskiej Partii Ludowej, największej
i najbardziej wpływowej frakcji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Po głosowaniu nowy przewodniczący
stwierdził, że ostatnie miesiące były trudnym czasem dla Zgromadzenia Parlamentarnego ze względu na ujawnienie pewnych
nieprawidłowości i negatywnych zachowań
niektórych parlamentarzystów. Senator
podkreślił, że powierzona mu funkcja wymaga daleko idącej neutralności i reprezentowania stanowiska większości. Jego
zdaniem tylko w ten sposób będzie można utrzymać jedność grupy, do której należą przedstawiciele wielu państw, ludzie
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Ukazanie wielkiego potencjału kobiet
mieszkających na wsi, a także ich wspólnotowo-twórczej roli to cel konferencji
zorganizowanej 9 października 2018 r.
w Senacie z inicjatywy wicemarszałek
Marii Koc wspólnie z Katolickim Radiem
Podlasie. Zdaniem wicemarszałek Senatu w 100-lecie niepodległości Polski należy mówić o zasługach kobiet w dziele jej
odzyskiwania i budowania suwerennego
państwa. Trzeba wspominać matki, które
wychowywały dzieci na patriotów, dzięki
czemu Rzeczpospolita mogła się odrodzić.
Wśród nich były również kobiety wiejskie
– przejawiające szczególną miłość do ojczyzny, środowiska, Kościoła, podtrzymujące i przekazujące tradycje, dzięki którym
wieś zachowała swą tożsamość. W opinii dr
Barbary Fedyszak-Radziejowskiej, doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy, z badań
naukowych wynika, że za kapitał społeczny
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polskiej wsi odpowiadają kobiety. Według
prof. Tamary Zacharuk, rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, nie ma tak odważnych i skutecznych w działaniu osób jak kobiety wiejskie. „Przedsiębiorcze kobiety wiejskie to
nie fenomen. Kobiety to bohaterki, to sól
ziemi” – mówiła z kolei dr Magdalena
Kozera-Kowalska z Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. O przedsiębiorczości
kobiet mówią liczby: co 3. kobieta w Polsce
jest bizneswoman, co 3. sołtys to kobieta.
Nawiązując do działalności kół gospodyń
wiejskich, przekonywała, że ich członkinie
mają wiarę w siebie, dlatego tworzą nowe
wartości. Potrzebują jednak umiejscowienia w systemie prawa, wsparcia instytucjonalnego, finansowego i doradczego.
Akcja #Girl2Leader
Senat 11 października 2018 r., w Międzynarodowym Dniu Dziewcząt, ustanowionym
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji
Narodów Zjednoczonych, przyłączył się
do akcji prowadzonej w 15 parlamentach
pod hasłem #Girl2Leader. W ramach tej
kampanii edukacyjnej w Izbie odbyło się
spotkanie 21 młodych liderek, dziewcząt
w wieku 14–17 lat, zaangażowanych w działalność samorządów szkolnych i organizacji
społecznych, zorganizowane z inicjatywy
senator Anny Marii Anders, przedstawicielki polskiego parlamentu w organizacji
Women Political Leaders, pomysłodawcy
projektu. „Nie chodzi o to, żebyście zostały
politykami, ale żebyście brały udział w życiu polityczno-społecznym i biznesowym.
Ambicją, talentem i pracą można dojść do
wielkich rzeczy” – przekonywała młode liderki. Podczas spotkania przeprowadzono
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wideokonferencję z uczestniczkami kampanii w parlamentach innych krajów, m.in.
Malezji, Rumunii czy Ukrainy, które apelowały o większy udział kobiet w życiu
publicznym i sprawiedliwą reprezentację
kobiet i mężczyzn w instytucjach publicznych. Dziewczęta wzięły też udział w warsztatach doskonalących kompetencje
przydatne w życiu publicznym oraz w warsztatach z komunikacji medialnej i budowania wizerunku. Na zakończenie spotkania
wicemarszałek Maria Koc, senator Anna
Maria Anders i Jadwiga Rotnicka, a także
p.o. prezesa Państwowej Agencji Przedsiębiorczości Jadwiga Lesisz podzieliły się
swoimi doświadczeniami z prowadzenia
działalności publicznej. Jak przypomniała wicemarszałek Senatu, Polki jako jedne
z pierwszych na świecie uzyskały prawa
wyborcze już w 1918 r., a Polska znajduje
się wśród krajów, w których kobiety mogą
realizować swoje ambicje i spełniać marzenia, łączyć życie zawodowe i rodzinne.
Konferencja poświęcona nowoczesnym
technologiom medycznym
Badania profilaktyczne i przesiewowe to
skuteczny sposób na wczesne wykrywanie
i leczenie wielu chorób zdaniem uczestników konferencji „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę
oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”, zorganizowanej
17 października 2018 r. w Senacie z inicjatywy marszałka Stanisława Karczewskiego. „Najważniejsza jest edukacja dzieci
i młodzieży. Zmiana nawyków jest bardzo
trudna” – przekonywał marszałek. Według
niego niezwykle ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna lekarzy i polityków, zachęcanie innych do zdrowego stylu życia.
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5. sesja II Międzynarodowego Kongresu
„Europa Christi”

„Na wydłużenie życia w 30% ma wpływ medycyna, w 70% zaś działania prozdrowotne”
– wskazał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jego zdaniem najważniejsza jest
profilaktyka. Niestety, część programów
profilaktycznych funkcjonuje albo słabo,
albo nie jest realizowana w ogóle. Przewodniczący Komisji Zdrowia senator Waldemar Kraska zwrócił uwagę, że choroby
cywilizacyjne to jeden z największych problemów krajów rozwiniętych, do których
Polska już należy. Na rozwój takich chorób
jak cukrzyca czy otyłość w dużej mierze
ma wpływ tryb naszego życia – brak aktywności fizycznej, dieta wysokotłuszczowa i bogata w cukier. Dlatego konieczne
są działania profilaktyczne i edukacyjne.
Podczas konferencji podsumowano 3. edycję wielospecjalistycznego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym
i wsparcia zdrowia Polaków „Po Pierwsze
Zdrowie”, zainicjowanego przez dyrektora Światowego Centrum Słuchu Instytutu
Fizjologii i Patologii Słuchu prof. Henryka
Skarżyńskiego. Celem programu jest kreowanie aktywnych postaw prozdrowotnych
i budowanie solidarności pokoleniowej.
Zdaniem prof. Henryka Skarżyńskiego
dzięki badaniom przesiewowym na bardzo
wczesnym etapie można wykryć choroby,
które często mogłyby zostać niezdiagnozowane przez długie lata. Na podstawie
danych zebranych podczas badań zostaną przygotowane wytyczne dla resortu
zdrowia, dotyczące programu profilaktyki. W czasie konferencji młodzi naukowcy
i lekarze przedstawili wyniki swoich badań,
najnowsze rozwiązania technologiczne i terapie, mające zastosowanie w zwalczaniu
różnych schorzeń i ułatwiające funkcjonowanie osób z zaburzeniami.
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18 października 2018 r. w Senacie odbyła
się 5. sesja kongresu, poświęcona rechrystianizacji Europy. Uczestnicy konferencji
wskazywali, że wobec coraz bardziej postępującej cywilizacji śmierci, przewagi
relatywizmu, sekularyzmu czy znaczącej
obecności innych religii na naszym kontynencie Europie potrzebny jest powrót do
chrześcijańskich korzeni, możliwy m.in.
dzięki większej aktywności milionów katolików. Wzorem i drogowskazem może
być dla nich św. Jan Paweł II, którego życie i posługa były żywym świadectwem
wiary. Podczas spotkania mówiono także
o prześladowaniach chrześcijan i apelowano o pomoc dla nich. Tegoroczną edycję
kongresu Ruchu „Europa Christi”, odbywającą się w 100-lecie niepodległości Polski
i 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, zorganizowano pod hasłem
„Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”.
Wprowadzając w tematykę spotkania, inicjator ruchu „Europa Christi” ks. infułat
Ireneusz Skubiś stwierdził, że najważniejszym zadaniem ruchu jest przywrócenie
Europie Bożego Narodzenia i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. „Żaden kraj nie
ma prawa pouczać Polski na temat zasad
demokracji, ponieważ Polska uczyniła
najwięcej dla jej zachowania w Europie”
– stwierdził podczas konferencji kardynał
Gerhard Müller, watykański prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Jak mówił, Europa
jest wspólnotą wolnych narodów, i żadne
państwo ani organizacja nie mają prawa
narzucać innym swojego rozumienia wartości europejskich. W ocenie kardynała
z marksistowskiej ideologii wynika zaprzeczenie wszystkich zasad, które legły
u podstaw Europy. Obecnie trwa atak na
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kraje, takie jak Polska i Węgry, które dążą
do rechrystianizacji kontynentu. Kardynał
Gerhard Müller wskazał, że bez aktywnej
postawy polskich katolików w Europie zapanuje kultura śmierci i beznadziejności,
a nasz kontynent zamieni się w jeden wielki
supermarket. O zagrożeniach dla chrześcijaństwa w Europie mówił wicemarszałek
Michał Seweryński. Jak wskazywał, widoczne w pluralistycznej Europie dążenia
do zagwarantowania wolności, także religijnej, nie są skuteczne, nie likwidują bowiem zagrożeń dla niej. Chrześcijaństwo
staje się obecnie przedmiotem nie tylko
nieuzasadnionej krytyki, lecz nawet wrogich działań ateistycznych środowisk politycznych, naukowych czy kulturalnych,
hołdujących filozofii liberalnej. Jak mówił
wicemarszałek Senatu, instytucje europejskie i Parlament Europejski starają się narzucić sekularyzm jako oficjalną ideologię,
nową religię. Taka polityka wzbudza sprzeciw Kościoła i szerokich rzesz chrześcijan,
jako sprzeczna z prawdą historyczną spotkała się także z krytyką w środowiskach
osób niewierzących.
Jubileuszowe spotkanie senatorów
III kadencji
W Senacie 19 października 2018 r. odbyło się
jubileuszowe spotkanie senatorów III kadencji. 15 października 2018 r. minęło 25 lat
od pierwszego posiedzenia Izby, powołanej
w wyniku wyborów przeprowadzonych
19 września 1993 r. Po symbolicznym

otwarciu spotkania przez wicemarszałka
III kadencji Ryszarda Czarnego minutą
ciszy uczczono pamięć 30 zmarłych senatorów tej kadencji, m.in. wicemarszałków
Zofii Kuratowskiej i Stefana Jurczaka. Senatorowie spotkali się z marszałkiem Stanisławem Karczewskim, który mówił, że
mimo iż spotkanie ma charakter sentymentalny i nawiązuje do 25. rocznicy rozpoczęcia III kadencji, wplata się w historię
odrodzonego Senatu. Podkreślił, że to Izba
tej kadencji uchwaliła obowiązującą do dziś
Konstytucję RP, nad zmianą której toczy się
obecnie dyskusja. Przypomniał, że Senat
wniósł poprawki do 208 spośród 484 ustaw
uchwalonych przez Sejm, który zaakceptował 66% tych zmian. Senatorowie III kadencji zorganizowali wiele konferencji
poświęconych ważnym aspektom życia
społecznego, m.in. ochronie zdrowia. Podobnie jak w obecnej, IX kadencji dużą wagę
przywiązywali do dyplomacji parlamentarnej i działalności na rzecz Polonii i Polaków
za granicą. Marszałek wyraził przekonanie,
że Senat ma ugruntowaną pozycję w życiu
politycznym Polski i nie powinien jej utracić. „Jestem ogromnie dumny, to dla mnie
wielki honor, zaszczyt i przyjemność, że
razem z senatorami III kadencji mogłem
tworzyć historię Senatu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej” – powiedział wicemarszałek
III kadencji Ryszard Czarny. Jak podkreślił,
senatorów tej kadencji łączyła wspólna praca w budowaniu pomyślności naszej ojczyzny. Wprowadzając poprawki do ustaw
uchwalonych przez Sejm, przysłużyli się

bardzo dobrze procesowi legislacyjnemu
RP. Jak powiedział, wielu byłych senatorów
III kadencji nadal pełni ważne funkcje, pracując dla dobra kraju.
Konferencja „Prawo do dobrej administracji jako publiczne prawo podmiotowe
w wymiarze krajowym i europejskim”

O tym, co oznacza prawo do dobrej administracji, a także czy i jak jest ono realizowane
w Polsce, dyskutowano w Senacie 22 października 2018 r. Konferencję zorganizowała Komisja Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej
w Warszawie i Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Podczas spotkania zastępca
prezydenta Warszawy Witold Pahl zwrócił
uwagę na przenoszenie niektórych kompetencji władzy lokalnej na władzę centralną,
co, w jego ocenie, jest próbą ingerencji w autonomię samorządu. Jego zdaniem prawo
do dobrej administracji może być realizowane przez apolityczną i profesjonalną
służbę cywilną, postulował zatem jej przywrócenie. W ocenie dr Anny Kociołek-Pęksy
ze Szkoły Głównej Handlowej stosowanie
prawa administracyjnego przez administrację publiczną w Polsce ma charakter
niejednolity i niejednorodny. Działalność
administracji jest utrudniona, bo nie ma kodeksu administracyjnego, który byłby swoistym drogowskazem dla urzędników. Na
lepsze funkcjonowanie administracji publicznej miałby też wpływ kodeks samorządu
lokalnego, który pozwoliłby na zwiększenie
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autonomii jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań. O prawie do dobrej administracji w aspekcie
orzecznictwa sądów administracyjnych
mówiła prof. Anna Gołębiowska ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Jak stwierdziła, analiza orzecznictwa
sądów wskazuje na dużą liczbę uchybień
organów administracji, np. decyzje wydaje się bez podania podstawy prawnej lub
z błędną podstawą, naruszane są zasady
praworządności czy prawdy obiektywnej.
Jak podkreśliła, realizacja prawa do dobrej
administracji wymaga kompetencji i znajomości prawa przez urzędników, a także
skutecznego jego przestrzegania. W ocenie prezesa zarządu Centralnego Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID w Warszawie prof. Joachima Osińskiego na realizację
prawa do dobrej administracji mają wpływ
3 elementy: kultura polityczna, struktura
samorządu terytorialnego i wdrażany model funkcjonowania.
Konferencja poświęcona kardynałowi
Augustowi Hlondowi
22 października 2018 r. w Senacie odbyła się
konferencja „W służbie Bogu i Ojczyźnie”,
poświęcona kardynałowi Augustowi Hlondowi, zorganizowana przez Parlamentarny
Zespół Miłośników Historii, Towarzystwo
dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu i Salezjańską Inspektorię p.w. św. Wojciecha
w Pile. Spotkanie wpisywało się w cykl
przedsięwzięć podejmowanych w 70. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
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Miłośników Historii senator Jan Żaryn
przypomniał, że 19 maja 2018 r. zakończył
się formalny etap procesu beatyfikacyjnego
kard. Augusta Hlonda. W liście skierowanym do uczestników spotkania marszałek Stanisław Karczewski przypomniał,
że ten „wielki prymas Polski niepodległej,
Polski dwudziestolecia, Polski okupacyjnej” położył ogromne zasługi dla Kościoła i Polaków. Był autorytetem moralnym
i politycznym. Jego spuścizna, nadal niezwykle aktualna, stanowi wielką wartość
dla wszystkich, którzy zechcą wziąć go sobie za wzór. Jak mówił postulator procesu
beatyfikacyjnego ks. Pierluigi Cameroni,
konferencja daje szansę dowartościowania
aktualności społecznej i kościelnej dzieła
kardynała Augusta Hlonda i ujrzenia go
w szerszej perspektywie Kościoła. Podczas
konferencji przypomniano m.in. kolejne
etapy posługi duszpasterskiej kardynała,
m.in. administratora apostolskiego śląskiej ziemi dla uporządkowania tam spraw
kościelnych, pierwszego biskupa śląskiego
i zarządcy nowo utworzonej diecezji katowickiej, od 1926 r. arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego oraz prymasa
Polski. Omówiono także relacje prymasa
z Józefem Piłsudskim i obozem sanacyjnym
w latach 1926–39.
Konferencja „Przetwórstwo owoców
i warzyw w Polsce – uwarunkowania
i perspektywy”
Na temat branży przetwórstwa owoców i jej
znaczenia w przemyśle spożywczym oraz
rozwoju tego sektora w Polsce dyskutowano
29 października 2018 r. w Senacie, podczas
konferencji zorganizowanej przez Komisję
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak powiedział
przewodniczący tej komisji senator Jerzy
Chróścikowski, konferencja pozwala poznać szanse i zagrożenia dla przetwórstwa
owoców zarówno z punktu widzenia producentów, jak i konsumentów. Zastanowić
się nad tym, jak powinna wyglądać współpraca producentów, przetwórców i rządu, aby jak najlepiej zagospodarować to,
co udaje się wytworzyć rolnikom. Mówiąc
o działaniach rządu w sprawie poprawy
sytuacji na rynku owoców i warzyw, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski ocenił, że struktura rynku
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przetwórstwa owoców i warzyw jest przestarzała, wywodzi się z lat 90. Prace nad
jego odtworzeniem w Polsce powinny zacząć się od aktywności organizacji producenckich rolników, w przeciwnym razie
rynek ten będzie działał na ich szkodę. Zapowiedział również dalsze przedsięwzięcia w ramach rządowego „Planu dla wsi”.
Uwarunkowania rynkowe produkcji i przetwórstwa owoców, przede wszystkim jabłek,
omówił prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Przemysłu Spożywczego i Opakowań Tadeusz Pokrywka. Postulował identyfikację
najbardziej szkodliwych praktyk handlowych, zapewnienie producentom rolnym
oraz małym i średnim przedsiębiorcom
większej pewności działania, ograniczenie konieczności zarządzania przez nich
ryzykiem. Według niego rozdrobnienie
producentów, brak grup zakupowych
i producenckich to główne powody słabości strony producentów w rozmowach
z przetwórcami lub sieciami handlowymi. O szansach i zagrożeniach przetwórstwa owoców i warzyw w Polsce mówiła
prof. Bożena Nosecka, kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa w Instytucie
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Jak podkreśliła,
bez zwiększenia zapotrzebowania rynku
krajowego i zagranicznego na owoce i warzywa, w tym głównie jabłka, trudno będzie
utrzymać tendencję wzrostową produkcji
ogrodniczej, a w konsekwencji – dostaw do
zakładów przetwórczych. Prezes Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków
Julian Pawlak za najważniejsze problemy branży przetwórczej uznał rosnącą
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konkurencję, brak na polskim rynku jabłka
przemysłowego. Postulował dostosowanie
rodzaju, jakości i wielkości produkcji do
popytu, wzmacnianie istniejących i poszukiwanie nowych rynków zbytu, a także skuteczną promocję polskich owoców
i przetworów owocowych za granicą.
Konferencja „Senior w rodzinie”
Z okazji Dnia Seniora w Senacie odbyła
się 14 listopada 2018 r. konferencja, zorganizowana przez marszałka Stanisława Karczewskiego. Było to już 3. senackie
spotkanie poświęcone polityce senioralnej.
Rozmawiano o relacjach społecznych osób
starszych, ich funkcjonowaniu w rodzinie,
zaangażowaniu w życie nie tylko lokalnych
wspólnot. Otwierając konferencję, marszałek Stanisław Karczewski podkreślił,
że polskie i europejskie społeczeństwa się
starzeją. Należy więc dostrzegać ten problem i dbać o seniorów.

osób starszych. Uwzględnia szczegółowe
rozwiązania we wszystkich najważniejszych
sferach ich życia, m.in. bezpieczeństwa,
zdrowia, przeciwdziałania samotności, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
a także dostosowania infrastruktury do potrzeb i możliwości seniorów.
Podczas konferencji zaprezentowano
różnorodne inicjatywy skierowane do seniorów, a także formy ich aktywizowania i opieki nad nimi. Wskazywano m.in. na pożytki
płynące z wolontariatu, na potrzebę tworzenia przestrzeni do spotkania i rozmowy,
budowania współpracy międzypokoleniowej, społecznego aktywizowania seniorów.
Za ważne zadanie uznano edukację osób
starszych, która umożliwia ich społeczną
aktywność, podnosi kluczowe kompetencje
naukowo-techniczne, osobiste czy obywatelskie. Zdaniem Elżbiety Ostrowskiej, przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Warszawie, mimo
szybko zmieniającego się świata kapitał osób
starszych stanowią wiedza, pamięć rodzinna i historyczna, przywiązanie do tradycji,
umiejętność kultywowania więzi rodzinnych i społecznych, coraz rzadsza u młodego
pokolenia, doświadczenie życiowe, a przede wszystkim wolny czas. To podstawowe
wartości, które senior może wnieść do życia
rodzinnego. Niestety, bywa, że osoby starsze
spotykają się w swoich rodzinach z różnego rodzaju formami przemocy – fizycznej,
ekonomicznej, szantażu emocjonalnego czy
zachowań naruszających ich poczucie godności. Podczas konferencji marszałek Stanisław Karczewski otrzymał Ogólnopolską
Kartę Seniora, wychodzącą naprzeciw potrzebom konsumentów po 60. roku życia.
Wystawa „Liga Morska i Rzeczna
w przededniu 100-lecia, czyli
«Trzymajmy się morza!»”

Wiceminister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbieta Bojanowska przypomniała, że Rada Ministrów przyjęła dokument
dotyczący polityki społecznej wobec osób
starszych do 2030 r., opartej na 3 filarach:
bezpieczeństwie, uczestnictwie, solidarności. Podkreśliła, że to pierwszy rządowy dokument kompleksowo ujmujący problemy
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21 listopada 2018 r., otwierając wystawę w Senacie, wicemarszałek Maria Koc
podziękowała Lidze za jej działalność na
rzecz Polski, za to, że po odzyskaniu niepodległości popularyzowała dostęp naszego
kraju do morza, zabiegała o budowę portu
w Gdyni, uświadamiała polskiemu społeczeństwu korzyści płynące z dostępu do morza dla rozwoju kraju. Przewodniczący
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Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg
Wodnych senator Jerzy Wcisła podkreślił,
że w czasie pokoju Liga uczyła, co to znaczy
być krajem morskim, zabiegała o budowę
portu w Gdyni, a dziś pracuje na rzecz rewitalizacji dróg wodnych w Polsce. Wystawa,
przygotowana przez Ligę Morską i Rzeczną oraz Akademię Marynarki Wojennej,
przybliżyła działalność Ligi, w tym formy
wychowania morskiego, a także sylwetki
jej działaczy i symbolikę, współdziałanie
z Marynarką Wojenną RP. Ukazała wkład
w kształtowanie morskiej świadomości Polaków oraz rolę gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Liga Morska i Rzeczna
to jedna z największych organizacji społecznych przedwojennej Polski. Wspierała
rozwój gospodarski morskiej, wydawała
czasopisma, zbierała fundusze na dozbrajanie marynarki. Po wojnie uległa marginalizacji i weszła w skład Ligi Przyjaciół
Żołnierza. Została reaktywowana w 1980 r.

Otwierając konferencję, marszałek
Stanisław Karczewski podziękował harcerzom za ich pracę, pasję i zaangażowanie,
wyróżniające ich spośród członków innych
młodzieżowych organizacji. Podsekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech
Kolarski zaznaczył, że ruch harcerski miał
istotny udział w walce o niepodległą Polskę. Przypomniał też, że prezydent Andrzej
Duda w Narodowe Święto Niepodległości
pośmiertnie odznaczył Orderem Orła Białego Olgę i Andrzeja Małkowskich w uznaniu
zasług ruchu harcerskiego dla odzyskania
niepodległości. Sylwetki Olgi i Andrzeja
Małkowskich przypomniała ich wnuczka
harcmistrz Krystyna Małkowska-Żaba. Jak
zaznaczyła, przesłaniem jej dziadków było
„budować lepszą Polskę poprzez tworzenie
lepszego świata”. Kierowali się tymi zasadami do śmierci. Postać bł. podharcmistrza
ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
– od 2003 r. patrona harcerstwa polskiego
– przedstawił jego siostrzeniec Zygmunt
Jaczkowski. Po konferencji, na której była
obecna rodzina fotografika, można było
obejrzeć wystawę „Harcerstwo lwowskie
w fotografii Józefa Treszki”.

O harcerskich patronach
w 100-lecie niepodległości
30 listopada 2018 r., z inicjatywy Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, w Senacie odbyła się konferencja „Harcerstwo w 100-lecie
niepodległości – nasi patroni”, stanowiąca
podsumowanie ogłoszonego przez Senat
Roku Harcerstwa. Jak powiedział przewodniczący komisji nauki senator Kazimierz
Wiatr, w 100-lecie niepodległości Polski
warto przypomnieć, że zgodnie z ideą
twórcy harcerstwa Andrzeja Małkowskiego
„harcerstwo to skauting plus niepodległość”,
a aktywność harcerzy w ciągu tych 100 lat
była widoczna w kolejnych momentach
ważnych w historii naszego kraju.
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O metodach diagnozowania
i leczenia otyłości
Na potrzebę opracowania standardów organizacyjnych opieki nad chorymi z otyłością olbrzymią, przygotowania wytycznych
i zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz ustalenia świadczeń
gwarantowanych wskazywano podczas
konferencji „Epidemia otyłości olbrzymiej
– wyzwanie dla Polski”, zorganizowanej
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z inicjatywy marszałka Stanisława Karczewskiego 3 grudnia 2018 r. w Senacie.
Dyskutowano o tym, jak diagnozować i leczyć otyłość. Jedni postulowali utworzenie
centrów leczenia otyłości, drudzy opowiadali się za opieką nad chorymi w ramach
istniejących placówek. Podkreślano, że
otyłość wymaga kompleksowego leczenia
z udziałem dietetyka, fizjoterapeuty czy
psychologa. Zwracano też uwagę, że nie
ma placówek zajmujących się profilaktyką
i leczeniem otyłości u dzieci i młodzieży;
potrzebne są na przykład poradnie dietetyczne. Wskazywano ponadto na istotną
rolę pielęgniarek i dietetyków w opiece
nad chorymi.
Do uczestników konferencji marszałek
Senatu skierował list, w którym podkreślił, że choć nadwaga i otyłość dotyczy połowy Polaków, to zbyt często traktuje się je
jako defekt kosmetyczny, który można naprawić dietą cud. Tymczasem to potworna
i przewlekła choroba. Zdaniem marszałka
Senatu chorzy na otyłość nie mogą być dyskryminowani. Mają prawnie zagwarantowany dostęp do ochrony zdrowia, jak każdy
obywatel. „Otyłość nie jest efektem lenistwa
czy zaniedbania żywieniowego. Uznajmy ją
wreszcie, tak jak na całym świecie, za chorobę” – apelował przewodniczący Komisji
Zdrowia senator Waldemar Kraska. Dodał,
że to choroba ze złożoną etiologią, a jej leczenie wymaga pracy wielu specjalistów.
Zaznaczył, że w Polsce nie ma specjalizacji
lekarskiej z zakresu leczenia otyłości.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski
poinformował, że w październiku 2018 r.
w koszyku świadczeń gwarantowanych
znalazły się 4 rodzaje operacji bariatrycznych. Wskazał też, że u polskich dzieci
najszybciej w Europie rozwija się otyłość;
już ok. 20% ma nadwagę. Powołując się
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na dane GUS, dr Filip Raciborski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zwrócił uwagę na znaczący wzrost liczby osób z nadwagą po 2004 r. (30% kobiet
i 45% mężczyzn w 2014 r.). Nadmierną
wagę ciała ma aż 40% mężczyzn w wieku
20–29 lat, a 70% – po 65. roku życia.
Trudne losy Kaszubów – pokaz filmu
„Kamerdyner” w Senacie

W Senacie 11 grudnia 2018 r. został zaprezentowany film „Kamerdyner”. Na pokazie
obecni byli m.in. wicemarszałek Senatu
Bogdan Borusewicz, senatorowie, reżyser
Filip Bajon i scenarzyści Marek Klat i Mirosław Piepka. Film ukazuje losy Polaków,
Kaszubów i Niemców żyjących na Kaszubach w pierwszej połowie XX w. Senator
Kazimierz Kleina podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania filmu,
zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym. Podkreślił, że film, mimo iż
w szczególny sposób dotyka istoty kaszubskości, jest filmem uniwersalnym. Reżyser
Filip Bajon zaznaczył, że przygotowanie
filmu trwało 6 lat, w tym 3 lata zajęło nagrywanie zdjęć. Dla scenarzysty Mirosława
Piepki był to film szczególny, gdyż jest z pochodzenia Kaszubem, a losy jego rodziny
są związane z dziejami rodu von Kraussów,
które zostały tam przedstawione. Scenarzysta Marek Klat zapewnił, że większość
wydarzeń zaprezentowanych w filmie jest
autentycznych. Po raz pierwszy w filmie fabularnym przedstawiono zbrodnię w Piaśnicy – pierwszy masowy mord na ludności
cywilnej dokonany przez okupantów niemieckich na ziemiach polskich, nazywany
często „pomorskim Katyniem” lub „Kaszubską Golgotą”.
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Konferencja naukowa poświęcona
zrównoważonemu rozwojowi
Konferencja, zorganizowana w Senacie
11 grudnia 2018 r. przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, stanowiła okazję do naukowej refleksji
nad zrównoważonym rozwojem samorządów i dostosowaniem ich do oczekiwań
społecznych, standardów ochrony środowiska czy kształtowania odpowiednich
warunków życia przyszłych pokoleń. Podczas konferencji mowa była o kierunkach
rozwoju samorządności w Polsce, uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju
we wszystkich jego płaszczyznach: gospodarczej, społecznej i ekologicznej, a także
w duchu solidaryzmu społecznego.

ekologiczne. Wśród zadań publicznych, których realizacja wymaga uwzględnienia wymagań zrównoważonego rozwoju, senator
wskazał m.in. zadania własne obejmujące ład
przestrzenny, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska, gospodarkę wodną, transport zbiorowy czy budownictwo
mieszkaniowe. Zdaniem przewodniczącego
komisji samorządu wcielanie w życie zasady
zrównoważonego rozwoju wymaga współpracy organów państwa zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Według
prof. Elżbiety Feret zrównoważony rozwój
jest możliwy tylko dzięki zapewnieniu odpowiednich środków finansowych. Dlatego
istotna jest odpowiedź na pytanie, czy mamy
do czynienia z niewspółmiernością czy rażącą niewspółmiernością ich wysokości w stosunku do realizowanych zadań publicznych
na szczeblu samorządowym.
100-lecie istnienia Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego

Zdaniem dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. Elżbiety Feret zrównoważony rozwój
jest ważny z punktu widzenia decentralizacji władzy państwowej, a także dla małych
wspólnot lokalnych. O jego wpływie na funkcjonowanie każdego z nas w przestrzeni
publicznej, a także o roli funduszy unijnych
mówił senator Waldemar Sługocki. W ocenie przewodniczącego Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej
senatora Piotra Zientarskiego istotę zrównoważonego rozwoju stanowi harmonizacja
działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej, służąca zaspokajaniu potrzeb
lokalnych społeczności i obywateli. Dlatego
należy pamiętać, że władze publiczne ponoszą odpowiedzialność za ochronę interesu
społecznego, a ich obowiązkiem jest wyznaczanie granic wolności korzystania ze środowiska przy zachowaniu takich priorytetów
jak jego niezmienność i bezpieczeństwo

4 (8) – październik–grudzień 2018 r.

„Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczął
działalność w roku odzyskania przez Polskę
niepodległości” – powiedziała wicemarszałek Maria Koc, otwierając 14 grudnia 2018 r.
w Senacie wystawę „KUL uniwersytetem
niepodległej Polski 1918–2018”. Wicemarszałek Senatu przypomniała, że uniwersytet, zgodnie z założeniami swojego twórcy
ks. Idziego Radziszewskiego, miał kształcić
i wychowywać inteligencję katolicką, która w przyszłości będzie kierować życiem
społecznym kraju. Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr, inicjator zaprezentowania
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wystawy w Senacie, zaznaczył, że obecnie
uczelnia ma 10 wydziałów, kształci studentów na 46 kierunkach. „Maksyma Deo et
Patriae, wybrana przez ks. Idziego Radziszewskiego, jest niezmiennym zawołaniem
naszej uczelni. Nie tylko wyraża nasze jestestwo, ale też jest dla nas drogowskazem,
wyznacza kierunki działania” – mówił
rektor KUL ks. prof. Andrzej Dębiński.
Ekspozycja, przygotowana przez Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zakończyła senackie obchody ogłoszonego przez
Izbę Roku KUL. Zaprezentowano na niej
historię uczelni i sylwetki jej wybitnych
wykładowców, m.in. kard. Karola Wojtyły,
ks. Franciszka Blachnickiego, o. Mieczysława Krąpca, Wiesława Chrzanowskiego, Władysława Bartoszewskiego i Stefana
Swieżawskiego.
Wysokie odznaczenie japońskie
dla wicemarszałka Senatu
Wicemarszałek Michał Seweryński 18 grudnia 2018 r. w ambasadzie Japonii w Warszawie odebrał Order Wschodzącego
Słońca II klasy (Złota i Srebrna Gwiazda). Odznaczenie przyznano 3 listopada
2018 r. za znaczący wkład w rozwój relacji

parlamentarnych oraz wzajemnego zrozumienia pomiędzy Polską i Japonią.
W trakcie ceremonii ambasador Japonii w Polsce Tsukasa Kawada przypomniał osiągnięcia i zasługi wicemarszałka
Michała Seweryńskiego, które przyczyniły się do przyznania mu tego wyróżnienia.
Wicemarszałek od początku swojej działalności w Senacie należał do Senackiej Grupy
Polsko-Japońskiej, od lutego 2016 r. jest jej
przewodniczącym. Aktywność grupy wpłynęła na wzmocnienie relacji obu krajów,
zwłaszcza w dziedzinie współpracy międzyparlamentarnej. Wicemarszałek Senatu,
jako profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz
minister nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2006–07, wniósł także znaczący wkład
w pogłębianie i rozwój bilateralnej współpracy naukowej.
Podczas uroczystości gratulacje złożył
wicemarszałkowi Michałowi Seweryńskiemu marszałek Stanisław Karczewski, który
podziękował mu za pracę na rzecz zbliżenia
narodów Polski i Japonii. Jak podkreślił, senacka Grupa Polsko-Japońska jest bardzo
aktywna dzięki jego działalności i zaangażowaniu, buduje dobre relacje między obu
krajami i parlamentami.
Wicemarszałek Michał Seweryński
złożył na ręce ambasadora podziękowania
cesarzowi Japonii za decyzję o przyznaniu
wyróżnienia. „To odznaczenie przynosi zaszczyt nie tylko mnie, ale również wszystkim kolegom, którzy pracują ze mną razem
w Senackiej Grupy Polsko-Japońskiej” – powiedział wicemarszałek. Wskazał, że to
wydarzenie ma dla niego również wymiar
sentymentalny. W trakcie pracy akademickiej nawiązał bowiem wiele cennych
kontaktów naukowych i miał okazję uczyć
studentów japońskich podczas swojego pobytu naukowego w Tokio, a wielu japońskich
kolegów stało się jego przyjaciółmi. Podsumowując, powiedział, że ceni Japonię za wybitną pozycję na świecie, wspaniałą historię,
wielkie osiągnięcia ekonomiczne, Japończyków zaś – za ich wyjątkowość.

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