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Gruzja – po Litwie, Ukrainie i Mołdawii
– jest czwartym państwem, z którym Polska
współpracuje w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego. W lutym w Senacie odbyło się
pierwsze posiedzenie parlamentarzystów
z Polski i Gruzji. Poruszono na nim najważniejsze kwestie dla niepodległości, integralności i bezpieczeństwa Gruzji. Zgromadzenie
jest przypieczętowaniem przyjaznych i długotrwałych związków między obu państwami, które jednocześnie otwiera nowe
możliwości współpracy. Polska rozumie doskonale obawy Gruzji, płynące z jej
geopolitycznego położenia. Sama niegdyś była ofiarą imperialistycznej polityki
sąsiedniego mocarstwa. Rozumiał to świetnie prezydent Lech Kaczyński. Kiedy
Gruzja znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, podjął odważne i zdecydowane działania, żeby tę agresję powstrzymać. Parlamentarzyści obu państw
uważają, że jedynie ścisłe współdziałanie Gruzji z europejskimi strukturami
bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej oraz politycznej może przynieść jej
poczucie bezpieczeństwa i stabilizację. To Zgromadzenie Parlamentarne ma
się przyczynić do wymiany doświadczeń, które służyć będą umacnianiu demokracji, praworządności i samorządności Gruzji. Gruzja potrzebuje przyjaciół
na drodze do NATO i UE. Polska jest takim przyjacielem.
W marcu w Senacie wspominaliśmy wybitnego naukowca, lekarza, polityka – senatora Zbigniewa Religę w 10. rocznicę jego śmierci. Profesor w sytuacji
beznadziejnej, komunistycznej rzeczywistości, dzięki uporowi, ogromnej sile
woli, tytanicznej pracy i determinacji, wbrew wszelkim przeciwnościom doprowadził do pierwszej w Polsce transplantacji serca, stworzył ośrodek transplantologii, dał początek nowoczesnej kardiochirurgii w naszym kraju. Dokonał
w tamtych latach rzeczy niemożliwej, a robił wszystko z myślą o ludziach.
W wolnej Polsce zaangażował się w politykę po to, by – jak podkreślali jego
przyjaciele, współpracownicy i uczniowie – zrobić jeszcze więcej dla ludzi. Senat
ma szczęście do wybitnych postaci. W kwietniu będziemy wspominać pierwszego
marszałka odrodzonego w 1989 r. Senatu profesora Andrzeja Stelmachowskiego.
Jak zwykle w Senacie w tym kwartale odbyło się również szereg interesujących konferencji i seminariów. Senatorowie nie unikali dyskusji na aktualne
i trudne tematy. Po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
Senat podjął upamiętniającą go uchwałę. Odbyła się też dyskusja na temat naprawy debaty publicznej w Polsce i etyki w komunikacji. Polecam też Państwa
uwadze rozmowę z senatorem Łukaszem Mikołajczykiem, przewodniczącym senackiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Wirtualnego Dzieci i Młodzieży, o nowych
zagrożeniach w sieci dla młodych ludzi, a także o możliwościach przeciwdziałania
nienawiści i przestępczości w internecie. Zapraszam do lektury Kroniki Senatu.

Szef Kancelarii Senatu
Jakub Kowalski
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Najważniejsze wydarzenia
I posiedzenie Zgromadzenia
Parlamentarnego
Rzeczypospolitej Polskiej
i Gruzji
27–28 lutego 2019 r. w Senacie odbyło się
I posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji,
powołanego w 2018 r. w celu rozwijania
i umacniania przyjaźni oraz współpracy
między Polską a Gruzją.
Otwierając sesję, marszałek Stanisław
Karczewski zaznaczył, że choć Polska i Gruzja to kraje geograficznie odległe, mają podobną historię i spojrzenie na wiele spraw
oraz wspólne zagrożenia. Jak mówił, Polacy i Gruzini to narody dumne, przywiązane
do swojej niepodległości i suwerenności. Niestety, w dzisiejszej Europie wartości te są zagrożone przez imperialistyczne mocarstwo,
które prowadzi politykę zbrojnego podboju,
terytorialnej aneksji i politycznej destabilizacji sąsiadów. Dlatego Polska wspiera starania
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Gruzji o pełne członkostwo w NATO. Marszałek Senatu zapewnił też o poparciu Polski
dla unijnych aspiracji Gruzji.
„Nie mieliśmy wątpliwości, że współpraca nasza potrzebuje nowej, dodatkowej
formy, i znaleźliśmy ją – to zgromadzenie
parlamentarne, którego działalność inaugurujemy dzisiaj” – mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Według niego bardzo
ważne dla bezpieczeństwa Gruzji i całego
makroregionu jest połączenie tego kraju
z Unią Europejską, a zwłaszcza z NATO „różnymi formami współpracy i współdziałania”.
Przewodniczący parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze podkreślił, że Polska jest dla
Gruzji pomostem łączącym ją z Zachodem.
Wyraził wdzięczność za wspieranie starań
jego kraju o wejście do UE i NATO, a także
integralności terytorialnej Gruzji.
Obrady I sesji zgromadzenia poświęcono stosunkom polsko-gruzińskim z perspektywy wspólnej historii i doświadczeń.
Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przybliżył historię stosunków
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dyplomatycznych między Polską a Gruzją.
Przypomniał, że w 2020 r. minie 100. rocznica ich nawiązania.
Przewodniczący Grupy Gruzińsko-Polskiej w parlamencie Gruzji Giorgi Volski
przypomniał, że Polska uznała niezależność
Gruzji wcześniej niż inne kraje. Podkreślił,
że nasze wzajemne relacje zawsze polegały
na wspieraniu się i współpracy. Współdziałanie nie tylko dotyczy stosunków dyplomatycznych i parlamentarnych, ale ma także
wymiar praktyczny, czego przykładem jest
współpraca w zakresie edukacji, szkolnictwa
wyższego i kultury.
Przewodnicząca Polsko-Gruzińskiej
Grupy Parlamentarnej posłanka Małgorzata Gosiewska przypomniała najnowszą
historię relacji obu państw. Zaznaczyła, że
w ramach zgromadzenia parlamentarnego
Polska współpracuje jedynie z 4 krajami.
Tematem obrad II sesji zgromadzenia
było członkostwo Gruzji w NATO. Otwierając
ją, wicemarszałek Adam Bielan zapewnił, że
Polska doskonale rozumie trudne położenie
Gruzji i problemy z tym związane i zdecydowanie popiera jej euroaspiracje. Przyznał, że
proces akcesji do Sojuszu wydłuża się, i to nie
z powodu trudności po stronie kraju aplikującego, Gruzja bowiem już dzisiaj jest przygotowana na wejście do NATO. Polska natomiast
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angażuje się w pomoc w dostosowywaniu
się armii gruzińskiej do standardów NATO.
Wicemarszałek poinformował, że w 2019 r.
polscy żołnierze wezmą udział we wszystkich dużych ćwiczeniach międzynarodowych
na terenie Gruzji. Podkreślił, że nasz kraj popiera rozwój współpracy Gruzji z Unią Europejską i Partnerstwem Wschodnim.
Przedstawiciel Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Stosunków z Kaukazem Południowym eurodeputowany Kosma
Złotowski zwrócił uwagę, że nawet podpisanie umowy stowarzyszeniowej, które było kamieniem milowym, spotkało się
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z wątpliwościami europosłów, czy taki krok
był potrzebny. „Rosja ma wciąż ogromne
nieformalne wpływy w wielu europejskich
stolicach. Jednak sama Gruzja musi wykonać ogromną prace, aby sprostać tym wyzwaniom” – powiedział eurodeputowany.
„Nasze kraje nie tylko łączą długoletnia
historia i tradycje, ale także mamy wspólne wyzwania i zagrożenia. Integracja z UE
i NATO to najlepsza droga dla Gruzji. Mój
kraj musiał pokonać wiele trudności, przeprowadziliśmy wiele reform na tej drodze,
podpisaliśmy umowę stowarzyszeniową.
Dzięki temu polepszyły się relacje gospodarcze i handlowe z krajami UE” – mówiła
przewodnicząca Komisji Stosunków Zagranicznych parlamentu Gruzji Sofio Katsarava.
Trzecia, ostatnia sesja zgromadzenia
była poświęcona samorządowi lokalnemu.
Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa
parlamentu Gruzji Gela Samkharauli mówił
o reformie samorządowej w jego kraju. Zapewnił, że Gruzja chętnie korzysta z polskich
doświadczeń w przeprowadzaniu reformy
samorządowej.
Zastępczyni prezydenta Poznania Katarzyna Kierzek-Koperska przedstawiła
współpracę z gruzińskim miastem Kutaisi,
a członkini zarządu województwa podkarpackiego Maria Kurowska – z regionem Kakheti.
I posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Gruzji zakończyło się
28 lutego 2019 r. podpisaniem dokumentu
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końcowego przez wicemarszałek Marię
Koc i wiceprzewodniczącego parlamentu
Gruzji Giorgiego Volskiego. Oświadczono
w nim, że „niepodległość Gruzji, jej integralność terytorialna oraz przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej i NATO stanowią
kluczowe elementy stabilności demokratycznej, bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego w Europie”. Potępiono agresję
Federacji Rosyjskiej na Gruzję w sierpniu
2008 r. i trwającą nielegalną okupację regionów Gruzji, Abchazji i Osetii Południowej,
wezwano Rosję do bezwarunkowego wdrożenia wszystkich zobowiązań wynikających
z porozumienia w sprawie zawieszenia broni. Wezwano do wdrożenia Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Gruzją
w pełnym zakresie i w wyznaczonym
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terminie. Z zadowoleniem przyjęto wdrażanie przez ten kraj reform społecznych i gospodarczych, dialog społeczny i wspieranie
wspólnych projektów. Podkreślono skuteczną współpracę i polsko-gruzińską wymianę
doświadczeń na poziomie władz lokalnych.
Zachęcono do wzajemnego promowania
kultury w obu krajach oraz do współpracy i wymiany w ramach badań naukowych
i szkolnictwa wyższego.
„Chcemy, żeby Gruzja mogła mieć te
same szanse i to samo poczucie bezpieczeństwa, które ma Polska, dlatego wspieramy
unijne i euroatlantyckie aspiracje Gruzji”
– mówiła wicemarszałek Maria Koc, podsumowując obrady. Dodała, że klucz do sukcesu Gruzji leży przede wszystkim w rękach
samych Gruzinów. Demokratyczna, dobrze rządzona Gruzja to kraj, którego udział
w strukturach zachodnich nie będzie budził
wątpliwości. Wicemarszałek zadeklarowała,
że Polska gotowa jest pomóc Gruzji w osiągnięciu tego celu.

Urodził się 25 lipca 1952 r. w Ząbkowicach Śląskich. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach
siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych XX w. pracował w rodzinnym
gospodarstwie rolnym. W okresie 1984–98
był zatrudniony na stanowisku kierownika
Rejonu Obsługi Mieszkańców Wrocław-Stare Miasto, a od 1998 do 2001 r. – dyrektora
w spółce „Centrum” we Wrocławiu. Pracował także jako kierownik działu w Urzędzie Miasta Wrocławia. Był posłem na Sejm
V–VI kadencji. W latach 1998–2002 sprawował mandat radnego Rady Miasta
Wrocławia.

Izba w zmniejszonym składzie
15 marca 2019 r. zmarł senator obecnej kadencji Wiesław Kilian, zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
członek Komisji Obrony Narodowej. Sprawował też mandat w poprzedniej, VIII kadencji,
był członkiem komisji: Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Obrony Narodowej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
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Wybory uzupełniające do Senatu nie
zostaną zarządzone, ponieważ zgodnie z kodeksem wyborczym nie przeprowadza się
ich w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów
do Sejmu kolejnej kadencji.
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Rozmowa z senatorem Łukaszem Mikołajczykiem
– Jest Pan przewodniczącym Senackiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym, który aktywnie działa i ostatnio przedstawił interesujące
propozycje.
– Rzeczywiście, rozwijamy aktywność, ponieważ takie są wyzwania czasu, w którym
żyjemy. 14 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu, poświęcone hejtowi i patostreamingowi w internecie. Przedstawiciele resortów cyfryzacji i edukacji, rzeczników – praw
dziecka i praw obywatelskich, Policji i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę informowali o działaniach podejmowanych przez ich instytucje. Jeden wniosek był wspólny: należy podejść
do tych zagadnień systemowo.
– Czyli zawiadywanie tym systemem, gdyby takowy powstał, należałoby do resortu
edukacji?
– Taki system wymagałby konsolidacji pracy wielu organów i ministerstw, w tym resortu cyfryzacji. Oczywiście, w systemie musi być jeden ośrodek decyzyjny. Nie ustaliliśmy
jeszcze, jak to ma wyglądać w praktyce. Patrząc jednak na skalę zjawiska, Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji czy rzecznik praw dziecka byliby jak najbardziej racjonalnym wyborem. Z jednej strony, taki ośrodek powinien ustalać priorytety,
z drugiej – musi pracować nad szeroko pojętą profilaktyką i zwiększeniem świadomości
rodziców i nauczycieli.
– Na posiedzeniu pojawiła się interesująca i nowatorska propozycja.
– Po długiej dyskusji zgodziliśmy się w większości co do tego, że w szkołach powinno
być utworzone stanowisko koordynatora ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w świecie
wirtualnym. To dość nowatorski, ale realny wniosek. Koordynatorem byłby nauczyciel,
który uczestniczy w szkoleniach, aby być na czasie z pojawiającymi się trendami i zjawiskami, i wykorzystuje tę wiedzę w praktyce. Zadaniem koordynatora byłoby, z jednej
strony, edukowanie rodziców i nauczycieli o zagrożeniach, a z drugiej – eliminowanie złych
zachowań dzieci i młodzieży w internecie. Trzeba to robić umiejętnie, mieć wyszkolonych
ludzi, którzy w odpowiedni sposób będą wskazywać niebezpieczne tematy. My jako zespół
mówimy o rozwiązaniach systemowych, o przygotowywaniu diagnoz, charakteryzowaniu
czynników ryzyka dla danej społeczności szkolnej, które będą przecież inne dla różnych
szkół. Miałby to robić właśnie koordynator w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą
pod nadzorem dyrektora szkoły.
– Stanowisko koordynatora to nie jedyna propozycja zespołu.
– Tak, doszliśmy do wniosku, że należy pokazywać alternatywę dla świata wirtualnego, ale także promować zgłaszanie treści negatywnych w kampaniach medialnych.
Wiemy, że takie treści są w internecie, oglądamy je, ale nic z tym nie robimy. A istnieją
przecież narzędzia – odpowiednie strony, można tam zgłaszać negatywne treści, które po
sprawdzeniu są blokowane. Prawda jest taka, że mało użytkowników internetu w Polsce
i na świecie ma taką wiedzę i korzysta z takiej możliwości.
– Czy to już wszystkie pomysły w tej kwestii?
– Nie, mówiliśmy też o szeroko pojętej profilaktyce i o tym, aby zwrócić się w tej
sprawie do samorządów, które mają środki na walkę z uzależnieniami. Właśnie samorządy mogłyby wspomóc finansowo działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym. Zdajemy sobie sprawę, że na poziomie ogólnopolskim potrzebne są środki na tworzenie stanowisk koordynatorów i prowadzenie
kampanii promocyjnej. Na poziomie samorządowym takie środki można przeznaczyć na
szkolenia rodziców i nauczycieli, aby pokazać zagrożenia w cyberprzestrzeni, takie jak
szeroko pojęty hejt, infoholizm, czyli uzależnienie od internetu, zwłaszcza od mediów
społecznościowych. 
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– Na ostatnim posiedzeniu zespół poruszył też problem patostreamingu i hejtu.
– Jeżeli chodzi o patostreaming, to dziś stał się on trochę zjawiskiem pseudocelebryckim, trochę się, niestety, sprofesjonalizował. Często nie mamy świadomości, jak duże
pieniądze zarabiają uczestnicy tego nurtu, np. 20 tys. zł miesięcznie, i nie ma narzędzi,
żeby im tego zabronić. Na szczęście, zdarzają się już zatrzymania patostreamerów, ale
nie jest to powszechne. Oczywiście, jestem daleki od tego, żeby wprowadzać cenzurę
internetową. Naruszenie zasad współżycia społecznego nijak się ma jednak do cenzury.
W kontekście hejtu rozmawialiśmy też o komentarzach i filtracji, przy czym filtracja też
nie rozwiązuje sprawy do końca. Są portale, które mają dziennie 100 tys. komentarzy,
i nie ma jak tego filtrować.
– Jakie wnioski można wyciągnąć po ostatnim posiedzeniu zespołu?
– Na pewno cieszy tak szeroka współpraca i aktywne włączanie się wielu instytucji
do działań zespołu. Jestem bardzo zadowolony, że zwracają się do mnie nauczyciele i rodzice zatroskani o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz chcący niwelowania zagrożeń
w cyberprzestrzeni. Trzeba nam szerokiej kampanii społecznej w tym zakresie. Wiele
jeszcze przed nami, ale mamy mnóstwo pomysłów i chęci do działania. Dobro i bezpieczeństwo dziecka są najważniejsze!

Z posiedzeń Senatu
Rozpatrzone ustawy
71. posiedzenie Senatu
(23–24 stycznia 2019 r.)
Budżet na rok 2019
W ustawie budżetowej na rok 2019, przyjętej przez Izbę bez poprawek, dochody budżetu zaplanowano w wysokości
388 mld 294 mln 520 tys. zł, a wydatki –
416 mld 794 mln zł, czyli deficyt nie większy
niż 28 mld 500 mln zł. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych, liczony
według metodologii UE, wyniesie 1,7% PKB,
PKB z kolei powinien wzrosnąć o 3,8%. Ustawa przewiduje ponadto, że średnioroczna
inflacja nie przekroczy 2,3%, przeciętny
roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie
nominalnie o 6%, a konsumpcja prywatna
– o 5,9%. Uwzględnia wprowadzenie nowej, 9-procentowej stawki w podatku CIT
dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewnia środki m.in. na kontynuację programów „Rodzina 500 +”, „Dobry start”, na
podniesienie renty socjalnej, waloryzację
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Premier Mateusz Morawiecki podczas rozpatrywania
ustawy budżetowej na rok 2019.

rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów
i dalszy wzrost wydatków na obronność.
Większa dostępność systemu ochrony
znaków towarowych
Skuteczne i wydajne funkcjonowanie w aktualnych realiach gospodarczych i w ramach wspólnego obszaru celnego Unii
Europejskiej umożliwi przedsiębiorcom dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
z 16 grudnia 2015 r., ustanawiająca trwałe,
komplementarne i spójne współistnienie
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Senator Andrzej Stanisławek (z prawej), sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
w sprawie noweli prawa własności przemysłowej.

wspólnotowego znaku towarowego i krajowych systemów ochrony znaków towarowych. Do polskiego porządku prawnego
wdraża ją ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej.
Najistotniejsze sprawy regulowane
ustawą mieszczą się w 3 grupach. W pierwszej znalazły się uzyskiwanie i otrzymywanie prawa ochronnego na znak towarowy,
w szczególności modyfikacja definicji znaku towarowego, wspólne znaki towarowe i znaki towarowe gwarancyjne, a także
zmiany w zakresie trybu przedłużania praw
ochronnych na znaki towarowe. Druga grupa zawiera zasady postępowania w sprawach
międzynarodowych znaków towarowych
zgodnie z przepisami porozumienia madryckiego, dotyczącego międzynarodowej
rejestracji znaków. W trzeciej mieszczą się
roszczenia cywilno-prawne, przysługujące
uprawnionym w razie naruszania prawa
ochronnego na znak towarowy.
Izba uchwaliła 17 poprawek do ustawy, w większości o charakterze doprecyzowującym, ujednolicającym terminologię
ustawy, technicznolegislacyjnym i redakcyjnym. Zmieniła również datę wejścia w życie
ustawy.
72. posiedzenie Senatu
(1 lutego 2019 r.)
Usprawnienie przymusowej restrukturyzacji
Nową kategorię zobowiązań w hierarchii
zaspokajania wierzytelności wprowadza
ustawa o zmianie ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, przyjęta przez
Senat bez poprawek. Dzięki wprowadzonym
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zmianom usprawniony zostanie proces
przymusowej restrukturyzacji, w szczególności, jeśli chodzi o przeprowadzanie umorzenia lub konwersję zobowiązań. Ustawa
dostosowuje polskie prawo do przepisów
unijnych, w szczególności do dyrektywy
dotyczącej stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych
w hierarchii roszczeń w postępowaniu
upadłościowym.
Nowelizacja zakłada m.in. systemowe
wyłączenie banków hipotecznych z regulacji
dotyczących systemu gwarantowania depozytów i związanych z tym obowiązków, gdyż
banki hipoteczne nie przyjmują depozytów.
Umożliwia też wykorzystanie instrumentu
tzw. instytucji pomostowej przy restrukturyzacji banku zrzeszającego, a także porządkuje i koryguje przepisy dotyczące warunków
działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przy restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Senator Grzegorz Bierecki, sprawozdawca Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Nowela rozszerza ponadto warianty zarządzania środkami finansowymi BFG w zakresie inwestycyjnym, wprowadza możliwość
lokowania jego wolnych środków w depozycie u ministra finansów. Ma także zapewnić
ochronę gwarancyjną środkom gromadzonym na rachunkach bankowych rad rodziców działających przy szkołach.
Zasady wypłacania rodzicielskiego
świadczenia uzupełniającego
Warunki i tryb przyznawania oraz zasady
wypłacania i finansowania rodzicielskiego
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Sprawozdawca komisji rodziny w sprawie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym senator Antoni
Szymański.

świadczenia uzupełniającego określa ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, którą Senat poparł bez poprawek.
Świadczenie ma zapewnić niezbędne środki
utrzymania osobom, które zrezygnowały
z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu
na wychowywanie dzieci. Matki, które urodziły i wychowały przynajmniej
4 dzieci, będą miały prawo do minimalnej
emerytury (1100 zł brutto). O świadczenie, wypłacane od 1 marca 2019 r., będą
się mogły ubiegać matki, które skończyły
60 lat, czyli osiągnęły wiek emerytalny.
Świadczenie ma przysługiwać także ojcom
4 dzieci po osiągnięciu 65. roku życia w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią
dzieci. Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego uzyskają także osoby
sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach
rodzinnej pieczy zastępczej z wyjątkiem rodzin zastępczych zawodowych. Będą musiały dołączyć do wniosku orzeczenie sądu
o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.
Co do zasady rodzicielskie świadczenie uzupełniające będą mogły przyznać
na wniosek osoby zainteresowanej – matki lub ojca – Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
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Społecznego w wyniku decyzji administracyjnej, po zbadaniu sytuacji dochodowej
danej osoby. Wysoka emerytura lub wynagrodzenie męża nie spowodują, że kobieta
nie będzie miała prawa do rodzicielskiego
świadczenia uzupełniającego. Przy ocenie
prawa do jego otrzymywania będą brane
pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega. Świadczenie nie będzie
przysługiwało pozbawionym władzy rodzicielskiej lub osobom z jej ograniczeniem
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, a także w razie długotrwałego zaprzestania wychowywania małoletnich dzieci,
np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności. Według szacunków resortu
rodziny z nowych przepisów skorzysta około
65 tys. osób, które nie mają prawa do emerytury lub renty, a także 20,8 tys. osób pobierających świadczenia wynoszące mniej niż
najniższa emerytura. W budżecie państwa
na 2019 r. na program „Mama 4 +” zagwarantowano ok. 801,3 mln zł.
Zmiany w kodeksie wyborczym
Przepisy prawa wyborczego, regulujące sposób przeprowadzania wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu
Europejskiego do zmian, wprowadzonych

Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

przez ustawę o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych z 11 stycznia 2018 r., dostosowuje ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy.
Zgodnie z nowelą, przyjętą przez Izbę
bez poprawek, osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie
tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach
na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Ustawa zakłada też powrót do 1 obwodowej komisji wyborczej w wyborach
do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i prezydenckich; 2 komisje wyborcze
– ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania – będą powoływane tylko przy wyborach samorządowych
i ponownych wyborach samorządowych. Nowelizacja przewiduje, że liczba osób wchodzących w skład komisji obwodowej będzie
zależeć od liczby mieszkańców obwodu głosowania (do 1000 mieszkańców – 7 osób,
od 1001 do 2000 – 9, od 2001 do 3000 – 11,
a w obwodach powyżej 3000 mieszkańców
– 13 osób). Od 4 do 12 członków mają liczyć
obwodowe komisje wyborcze w obwodach
głosowania za granicą, powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione
przez nich osoby, a także 1 osobę wskazaną przez konsula. W obwodach odrębnych,
np. w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach
śledczych, liczbę członków komisji zmniejszono z 6 do 5 osób. Osoby spokrewnione

Senator Marek Pęk, sprawozdawca komisji: praw
człowieka, samorządu terytorialnego i ustawodawczej w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego.
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z kandydatami biorącymi udział w wyborach
mogą zostać członkami obwodowych komisji wyborczych wyłącznie w innych okręgach
wyborczych niż okręg, w którym kandyduje
osoba z nimi spokrewniona.
Maksymalna opłata z tytułu użytkowania
wieczystego

Senator Grzegorz Peczkis, sprawozdawca komisji:
infrastruktury i samorządu w sprawie nowelizacji
ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Ochronę przed nieuzasadnionym zwiększeniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego ma zapewnić mieszkańcom
ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
przyjęta przez Senat bez poprawek. Nowelizacja wprowadza maksymalny poziom
wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej i bonifikaty
od tej opłaty. Przewiduje, że aktualizacja
wysokości opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste nieruchomości nie może być
wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym
województwie z 4 kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji, określonych według wskaźników
zmian cen dla lokali mieszkalnych, ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. Przyjęte rozwiązania będą
stosowane w sprawach aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego wszczętych
od 5 października 2018 r.
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Na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie
niższa niż zaproponowana przez lokalny
samorząd. Jeżeli zdecyduje on o bonifikacie wyższej niż 60% proponowanych przez
Skarb Państwa, na tym terenie zostanie ona
automatycznie podwyższona przez wojewodę do tego samego poziomu.
Nowelizacja ujednolica także zasady udzielania bonifikat na przekształcenie
gruntów pod garażami i miejscami postojowymi. Samorządom umożliwia udzielenie bonifikaty na przekształcenie gruntów
pod garażami czy miejscami postojowymi
w sposób jednoznaczny, na gruntach Skarbu Państwa zaś bonifikaty będą wynikały
wprost z ustawy. Ustawa wprowadza także przepis przejściowy dla osób, które po
1 stycznia 2019 r., a przed wejściem w życie
tej nowelizacji, otrzymały już zaświadczenie
o wysokości opłaty i wniosły opłaty za przekształcenie bez uwzględnienia bonifikaty
za garaż czy miejsce postojowe.
Wynagrodzenia kadry kierowniczej NBP
Wysokość wynagrodzeń kadry kierowniczej Narodowego Banku Polskim reguluje
ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz
ustawy o Narodowym Banku Polskim, do
której Izba wprowadziła poprawkę korygującą błędne odesłanie.
Nowelizacja przewiduje, że pensje prezesa i wiceprezesów banku ustala się na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a zasady wynagradzania pracowników NBP wyznacza zarząd banku w drodze
uchwały. Maksymalne wynagrodzenie dla
poszczególnych pracowników, z wyjątkiem
wiceprezesów i członków zarządu NBP, nie
będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności
(60%) wynagrodzenia prezesa NBP.
Uchwała zarządu NBP dotycząca zasad
wynagradzania będzie jawna i publikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP, podobnie jak wysokość wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków
zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska:
dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora
departamentu (komórki równorzędnej) i ich

12

zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym
ze stanowiskiem dyrektora departamentu
i jego zastępcy. Ujawnione zostaną także zarobki osób sprawujących te funkcje w latach
1995–2018. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu
płac w sektorze bankowym. Nowe przepisy
nakładają też na zarząd NBP obowiązek dostosowania zasad wynagradzania pracowników banku do wymogów nowelizacji w ciągu
30 dni od wejścia w życie nowelizacji.
73. posiedzenie Senatu
(13–14 lutego 2019 r.)
Ograniczenia dla tzw. fikcyjnych studentów
obcokrajowców
Rozwiązania uniemożliwiające sprowadzanie do naszego kraju cudzoziemców
wjeżdżających pod pretekstem podjęcia
studiów, których nie kontynuują, wprowadza nowelizacja ustawy o cudzoziemcach.
Dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej w sprawie warunków wjazdu
i pobytu obywateli państw spoza UE, której termin wdrożenia minął 23 maja 2018 r.
Chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających
m.in. w celu prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów, szkoleń czy udziału
w wolontariacie lub programach wymiany szkolnej. Nowelizacja przewiduje, że
minister spraw wewnętrznych ustanowi
instytucję zatwierdzania jednostek prowadzących studia, organizujących staż i organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy

Sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie nowelizacji ustawy
o cudzoziemcach senator Krzysztof Mróz (z prawej).
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będą wykonywać świadczenia jako wolontariusze. Obowiązek zatwierdzania nie będzie
dotyczył uczelni akademickich, publicznych
uczelni zawodowych, uczelni wojskowych,
uczelni służb państwowych oraz uczelni
prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do RP reguluje
umowa międzynarodowa lub ustawa.
Nowela zmienia także przepisy regulujące udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy
ze względu na inne okoliczności. Cudzoziemiec, chcący – zgodnie z przepisem dyrektywy – uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy
w celu poszukiwania zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej po zakończeniu studiów lub okresu badań naukowych,
powinien przedstawić dyplom ukończenia
studiów wyższych na polskiej uczelni.
Ustawa ma też wyeliminować tzw. turystykę pobytową, polegającą na składaniu
– głównie przez obywateli państw spoza
UE – wniosków o udzielenie zezwolenia
na pobyt czasowy przez osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy wydanej przez
inne państwo należące do strefy Schengen.
Problem dotyczy m.in. obywateli: Iraku,
Bangladeszu, Pakistanu i Indii. W noweli
dodano nowe przesłanki odmowy wszczęcia
postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracy oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania
pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji, które będą zależne od tego,
na jakiej podstawie cudzoziemiec przebywa
na terytorium RP w chwili złożenia wniosku
o zezwolenie na pobyt czasowy. Wdrożenie
dyrektywy wymaga dodania nowych celów,
z których powodu wydawane są wizy, czyli
odbycia stażu i udziału w programie wolontariatu europejskiego, a także wprowadzenia
zmian przepisów regulujących udzielanie
zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, prowadzenia badań
naukowych oraz dla członków rodzin obywateli Polski lub cudzoziemców.
Izba wprowadziła do noweli 9 zmian,
przede wszystkim o charakterze ujednolicającym i redakcyjnym. Zapewniają one
m.in. prawidłowe zróżnicowanie terminów
wejścia w życie poszczególnych przepisów
ustawy. Kolejne poprawki skreślają zbędne
przepisy powtarzające zasady wynikające
z rozporządzenia wydanego na podstawie
ustawy o finansach publicznych.
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74. posiedzenie Senatu
(26 lutego 2019 r.)
Utrzymanie cen energii elektrycznej z końca
2018 r.

74. posiedzenie Senatu, debata nad ustawą zmieniającą nowelę ustawy o podatku akcyzowym, ustawę
– Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji, nowelę ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawę o promowaniu energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Zwolnienie z obowiązku utrzymania cen
na poziomie nie wyższym niż na koniec
2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu
i dystrybucji energii elektrycznej przewiduje ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony
środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę
o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, którą Senat przyjął
bez poprawek. Zgodnie z nowymi przepisami ceny stosowane przez przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną w 2019 r.
mają odpowiadać zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfie
z 31 grudnia 2018 r. lub obowiązującej odbiorcę końcowego 30 czerwca 2018 r., jeżeli jest ustalana w inny sposób niż taryfa.
Nowela umożliwia ubieganie się o wypłatę różnicy cen energii odbiorcy końcowemu, który nie kupuje energii elektrycznej
od przedsiębiorstw obrotu, ale na Towarowej Giełdzie Energii lub za pośrednictwem
towarowego domu maklerskiego. Doprecyzowuje ponadto sposób obliczania średnioważonej ceny energii na rynku hurtowym.
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Marża danego podmiotu będzie uzależniona od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. 20%
dochodów ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych ma
stanowić przychód Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ustawie zmodyfikowano też zasady
przyznawania pomocy publicznej z funduszu niskoemisyjnego transportu.
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Połączenie w sieć, mającą stanowić zaplecze
naukowe do realizacji strategicznych programów rządowych, 38 instytutów badawczych przewiduje ustawa o Sieci Badawczej
Łukasiewicz, przyjęta przez Senat bez poprawek (wcześniej odrzucono wniosek o jej

Sprawozdawcy komisji gospodarki narodowej i jej
mniejszości w sprawie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz – senatorowie Adam Gawęda i Piotr Wach.

odrzucenie). Do zadań sieci będzie także
należeć „transfer wiedzy oraz wdrażanie
wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki”. Sieć ma też „wspierać
politykę gospodarczą państwa, w szczególności przez sporządzanie prognoz trendów
i skutków zmian technologicznych, które
mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo
i jego rozwój, oraz analiz aktualnego stanu
techniki oraz opracowywanie technologicznych map drogowych na potrzeby polityk
publicznych”.

mechanizmu przekazywania uprawnień
do wykonywania praw z akcji należących
do Skarbu Państwa zakłada nowelizacja
ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, przyjęta przez Izbę bez poprawek. Wprowadzone zmiany pozwolą
na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia
w życie ustawy o zasadach zarządzania
mieniem państwowym i doprecyzowanie
niektórych przepisów ustawy.
Nowelizacja przewiduje też, że zbyciu mogą podlegać udziały i akcje należące
do Skarbu Państwa lub państwowych osób
prawnych. Rozszerza listę spółek, w których akcje i prawa z akcji Skarbu Państwa
nie podlegają zbyciu, o: Centralny Port Komunikacyjny, PERN, Pocztę Polską, Polską
Grupę Lotniczą i Polskie Koleje Państwowe.
W razie zbycia akcji w wyniku przymusowego umorzenia akcji lub udziałów państwowej
osoby prawnej nie będzie potrzebna zgoda
Rady Ministrów.
Nowela przewiduje utworzenie Funduszu Inwestycji Kapitałowych, z którego będzie finansowane nabywanie i obejmowanie
akcji lub udziałów spółek przez prezesa Rady
Ministrów. Obsługę bankową funduszu będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki funduszu mają pochodzić
z wpłat z zysku 1-osobowych spółek Skarbu
Państwa, 30% każdej wypłaconej dywidendy
i zaliczki na poczet dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa, ze zwrotu pomocy
publicznej lub niebędącej pomocą publiczną, udzielonej przedsiębiorcom z Funduszu
Restrukturyzacji Przedsiębiorców, a także
z dotacji celowych z budżetu państwa oraz

Fundusz Inwestycji Kapitałowych
Rozszerzenie i doprecyzowanie kompetencji prezesa Rady Ministrów w zakresie
koordynowania wykonywania uprawnień
w spółkach objętych ustawą, modyfikację
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Senatorowie Grzegorz Peczkis i Mieczysław Augustyn – sprawozdawcy komisji gospodarki narodowej
i jej mniejszości w sprawie noweli ustawy o zasadach
zarządzania mieniem państwowym.
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z odsetek od wolnych środków funduszu,
przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Sprawniejsze wprowadzenie technologii 5G
w Polsce
Nowe rozwiązania, związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami
radiowymi i opłatami za częstotliwości,
przewiduje nowelizacja ustawy – Prawo
telekomunikacyjne. Dostosowuje polskie
prawo do wymogów Unii Europejskiej, mających usprawnić wprowadzenie technologii 5G w Polsce, a więc zwolnić tzw. pasmo
700 MHz (od 694 MHz do 790 MHz) na terenie Unii Europejskiej i państw sąsiednich.

Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Senat wprowadził 4 poprawki do noweli. Wydłużył z 3 do 4 lat termin na złożenie
wniosku o rezerwację częstotliwości dla analogowych programów radiofonicznych. Doprecyzował, że prezes UKE nie będzie mógł
na podstawie znowelizowanych przepisów
zmienić ani cofnąć rezerwacji częstotliwości
w zakresie 694–790 MHz, w którym obecnie
znajduje się naziemna telewizja cyfrowa. Pozostałe zmiany miały charakter legislacyjny
i doprecyzowujący.
Wyższe polskie standardy bezpieczeństwa
w żegludze śródlądowej

Sprawozdawca Komisji Infrastruktury w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne senator
Jacek Włosowicz.

Nowelizacja m.in. rozszerza katalog wypadków, w których zmiana decyzji w sprawie
rezerwacji częstotliwości wymaga konsultacji
z rynkiem telekomunikacyjnym w razie planowania zmiany częstotliwości, ułatwia tzw.
refarming, co umożliwi prezesowi komunikacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(UKE) uporządkowanie widma przed wprowadzeniem najnowocześniejszych technologii, usprawnia postępowanie z rezerwacją
częstotliwości, modyfikuje zasady przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, przyznaje też nowe kompetencje
prezesowi UKE, które pozwolą efektywnie
gospodarować częstotliwościami. Nowela
daje ponadto ministrowi cyfryzacji możliwość nałożenia na prezesa UKE obowiązku
ustalenia harmonogramu rozdysponowania
określonych zasobów częstotliwości, użytkowanych jako cywilne, w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym.
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Odnawianie dokumentów bezpieczeństwa m.in. umożliwi armatorom ustawa
o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim.
Ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań
technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, a także doprecyzowanie procedury
administracyjnej w tym zakresie. Nowela
dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy europejskiej 2016/1629, ustanawiającej
wymagania techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statkom pływającym po śródlądowych drogach wodnych
w Polsce i państwach europejskich, oraz
klasyfikację śródlądowych dróg wodnych.
Ustawa wprowadza m.in. unijne świadectwo zdolności żeglugowej, zastępujące
dotychczasowy dokument bezpieczeństwa
statku, pozwalające na żeglugę statkom
po drogach wodnych w Polsce i w państwach europejskich, a także unijne świadectwo zdolności żeglugowej, pozwalające
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Senator Wiesław Dobkowski (w środku), sprawozdawca Komisji Infrastruktury w sprawie noweli
ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji
rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim.

armatorom uprawiać żeglugę po drogach
wodnych, na których wprowadzono dodatkowe wymagania techniczne dla statków.
Nowela wprowadza także nowy dokument świadectwa sprzętu nawigacyjnego,
sprawdzający prawidłowość jego instalacji
i działania.
Izba poparła 9 poprawek do noweli,
w większości o charakterze redakcyjnym.
Doprecyzowała też, jakiego rodzaju informacji gromadzonych w bazie danych statków
nie mogą udostępniać dyrektorzy urzędów
żeglugi śródlądowej.
Służby kontrolne Narodowego Funduszu
Zdrowia
Funkcjonowanie służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia kompleksowo
reguluje nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych, przyjęta przez
Izbę bez poprawek. Określa zasady przeprowadzania kontroli świadczeniodawców, aptek i w zakresie refundacji leków
(np. ograniczenie liczby i czasu trwania
kontroli, zakaz jednoczesnej kontroli przez
ministra zdrowia i NFZ). Za kontrole będzie odpowiedzialny prezes NFZ, któremu
mają podlegać wszyscy kontrolerzy. Przewidziano też utworzenie korpusu kontrolerskiego w NFZ.
Nowela wprowadza ponadto zmiany
w udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej. Szpitalom ogólnopolskim
umożliwiono udzielanie takich świadczeń,
jeśli mają izbę przyjęć lub oddział ratunkowy. Określono też zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów w szpitalnych oddziałach
ratunkowych. Chodzi o kryteria oceny stanu
zagrożenia życia i zdrowia pacjentów, a także
kolejności udzielenia im świadczenia. Wprowadzono również obowiązek informowania
pacjenta o czasie oczekiwania na przyjęcie
w SOR. Działanie SOR mają także usprawnić
tzw. ostre i tępe dyżury. Szpital pełniący dyżur ostry będzie miał zwiększoną liczbę personelu, a podczas tzw. tępego dyżuru – tylko
wymaganą przez przepisy obsadę. Dyspozytornie ratownictwa medycznego, dysponujące informacjami o obsadach, będą kierowały
karetki do szpitali, pełniących ostre dyżury.
Wprowadzanie zmian w dyżurach ma się
odbywać na wniosek szpitali, a za koordynację i ustalanie harmonogramów będzie
odpowiadać wojewoda. Informacje te będą
także dostępne dla pacjentów w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Sprawozdawca Komisji Zdrowia w sprawie noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych senator Konstanty Radziwiłł (z lewej).
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Zasilenie funduszy publicznej radiofonii
i telewizji
Minister finansów przekaże środki na zakup skarbowych papierów wartościowych,
które po spieniężeniu zostaną przeznaczone
na zasilenie publicznej radiofonii i telewizji. Ma to być rekompensata za nieuiszczone
opłaty przez osoby ustawowo z niej zwolnione w latach 2018–19. Łączna wartość nominalna obligacji nie może przekroczyć 1 mld
260 mln zł. Taką możliwość wprowadza
ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych, którą Senat przyjął bez poprawek, wcześniej odrzuciwszy wniosek
o jej odrzucenie.

Senator Jerzy Fedorowicz, sprawozdawca Komisji
Kultury i Środków Przekazu w sprawie nowelizacji
ustawy o opłatach abonamentowych.

75. posiedzenie Senatu
(20–22 marca 2019 r.)
Projekt Baltic Pipe
Niezbędne ramy prawne dla projektu Baltic Pipe (połączenie Polski ze złożami gazu
ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego
systemu przesyłowego) tworzy ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą
Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach
dnia 11 grudnia 2018 r., przyjęta przez Izbę
bez poprawek.
Umowa przewiduje, że polski operator
przesyłowy gazu Gaz-System będzie właścicielem i operatorem podmorskiej części
gazociągu aż po wybrzeże Danii, do tzw.
ostatniego suchego spawu. Dotyczy również
tłoczni gazu Everdrup, której właścicielem
i operatorem będzie duński Energinet, Gaz-System ma partycypować w kosztach jej
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budowy. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
uprawniony będzie do zatwierdzenia taryfy
Gaz-Systemu, uwzględniającej poniesione
przez spółkę koszty na budowę, utrzymanie i eksploatację części gazociągu i tłoczni Everdrup – elementów infrastruktury
znajdujących się poza terytorium Polski.
W umowie strony potwierdzają również, że
będą wspierać inwestorów w przygotowaniu
i realizacji projektu Baltic Pipe, tak aby został
on ukończony do 1 października 2022 r.
Większa kontrola pochodzenia wyrobów
tytoniowych
Producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek
będzie musiał wystąpić o niepowtarzalny
identyfikator i stosować odpowiednie zabezpieczenia, służące śledzeniu ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych zgodnie
z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych. Nowela, przyjęta
przez Izbę bez poprawek, dostosowuje polskie prawo do dyrektywy 2014/40/UE. Zakłada, że producent lub importer wyrobów
tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie musiał wystąpić o identyfikator,
który trzeba umieścić w sposób nieusuwalny i trwały na opakowaniu jednostkowym. Będzie on generowany i wydawany
przez spółkę Skarbu Państwa, wytwarzającą druki zabezpieczone i znaki akcyzy.
Koszty tej operacji poniosą producenci
i importerzy.
Prawo poboru próbek papierosów
w miejscach ich produkcji będzie miała
Państwowa Inspekcja Sanitarna (dotychczas robili to producenci), aby zapewnić
ciągłą weryfikację maksymalnego poziomu
wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym.
Próbki będą pobierane przez 6 państwowych
inspektorów sanitarnych w powiatach: augustowskim, grójeckim, poddębickim, poznańskim, radomskim i w Krakowie, tam bowiem
znajdują się przedsiębiorstwa produkujące
papierosy. Za naruszenie przez producenta
lub importera obowiązku przekazania informacji dotyczącej wyrobów tytoniowych
i obowiązku przekazania wykazu składników
dotyczącego wyrobów ziołowych do palenia będą grozić kary grzywny w wysokości

17

75. posiedzenie Senatu.

do 200 tys. zł lub ograniczenia wolności albo
obie te kary łącznie.
Nowela uszczegóławia również zadania inspektora ds. substancji chemicznych,
reguluje m.in. sposób jego komunikacji
i współpracy z organami państw spoza Unii
Europejskiej, państw członkowskich UE i instytucjami unijnymi, a także organizacjami
międzynarodowymi.
Prawo do udziału sprawcy w posiedzeniu
dotyczącym jego dalszego pobytu
w zakładzie psychiatrycznym
Sprawca decyzją sądu osadzony w zakładzie psychiatrycznym będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniu dotyczącym jego
dalszego pobytu w tej placówce na mocy

Senator Rafał Ambrozik (z prawej), sprawozdawca
komisji: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
oraz Ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy
– Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks
postępowania karnego.
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ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, przyjętej bez poprawek
przez Senat, który był jej projektodawcą.
Nowela wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2017 r. (sygn. akt
SK 13/14), który orzekł, że przepis niegwarantujący osadzonemu prawa do udziału
w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego
pobytu w zakładzie psychiatrycznym jest
niezgodny z konstytucją.
Zgodnie z nowelą w opinii o stanie
zdrowia sprawcy i postępach w leczeniu
będzie zawarta informacja o tym, czy jego
stan zdrowia pozwala na udział w posiedzeniu. Nowelizacja przewiduje także zmianę
właściwości miejscowej sądu orzekającego o dalszym pobycie sprawcy w zakładzie
psychiatrycznym na sąd, w którego okręgu
przebywa sprawca, co zmniejszy obciążenia
i uciążliwości związane z konwojowaniem
sprawcy na posiedzenie sądu.
W wyjątkowych wypadkach, np. szczególnej czasochłonności, ustawa umożliwia
wypłacenie biegłemu wynagrodzenia przed
sporządzeniem przez niego opinii.
Zwrot nieruchomości po zmianie celu jej
wywłaszczenia
Każdy poprzedni właściciel lub jego spadkobiercy będą mogli żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części,
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jeżeli stała się ona zbędna na cel określony
w decyzji o wywłaszczeniu dzięki ustawie
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, która stanowi wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca
2015 r. (sygn. akt SK 26/14) i 12 grudnia
2017 r. (sygn. akt SK 39/15).
Nowela przewiduje 20-letni termin na
złożenie wniosku o zwrot takiej nieruchomości lub jej części, co powinno zamknąć
okres niepewności co do sytuacji prawnej
zainteresowanych stron. Po upływie tego
terminu właściwy organ będzie zwolniony
z obowiązku informowania o możliwości
zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub
udziału w niej.

Senator Piotr Florek, sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Senat wprowadził 3 poprawki do noweli. Zdecydował o skróceniu z 3 lat do 1 roku
terminu na żądanie zwrotu wywłaszczonej
nieruchomości, jeśli w dniu wejścia w życie nowelizacji upłynęło już 20 lat od dnia,
w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się
ostateczna. Wprowadził też roczny termin
na złożenie wniosku o zwrot nieruchomości, jeśli od 1 stycznia 1998 r. do dnia wejścia
ustawy w życie nie było to możliwe ze względu na brak zgody wszystkich uprawnionych.
Senatorowie usunęli również zbędny fragment przepisu.
Lepszy dostęp cyfrowy do usług
i informacji organów publicznych
Konkurencyjność podmiotów zajmujących się programowaniem i projektowaniem stron internetowych lub aplikacji
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mobilnych poprawi się dzięki ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102
z 26 października 2016 r. Dyrektywa nakazuje zwiększenie dostępności stron
internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego z wykorzystaniem wspólnych wymogów dostępności.
Ma to również zmniejszyć koszty ponoszone
przez organy sektora publicznego związane
z dostępnością cyfrową i mobilną. Dzięki
pełniejszej i skuteczniejszej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych obywatele uzyskają szerszy dostęp
do usług i informacji prezentowanych przez
organy sektora publicznego, co ułatwi korzystanie z przysługujących im praw.
Ustawa wpisuje się także w założenia
rządowego programu „Dostępność +”, mającego podnieść jakość życia i zapewnić niezależność obywateli, którzy ze względu na stan
zdrowia, wiek czy niepełnosprawność napotykają ograniczenia w życiu codziennym.
Zapewni dostępność cyfrową stron internetowych, także tych, których zadaniem jest
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
i starszych oraz promocja zdrowia i ochrona dzieci. Ustawa wskazuje na konieczność
przygotowania dla strony internetowej funkcjonalności, dzięki którym osoba niemogąca się posłużyć myszką komputerową będzie
mogła za pomocą klawiatury przejść z jednej części strony na drugą, z zakładki na zakładkę, zwiększyć i zmniejszyć czcionkę lub
zwiększyć kontrast.
Ustawa równoważy konieczność zapewnienia dostępności cyfrowej z koniecznością proporcjonalnego obciążenia podmiotów
publicznych i organizacji pozarządowych.
Gdy zapewnienie dostępności cyfrowej
strony internetowej lub zamieszczonych
na niej materiałów byłoby nieproporcjonalne
do nakładów, można to zrobić w sposób alternatywny, np. przeczytać osobie zainteresowanej dane treści przez telefon lub wysłać
jej pliki w dostępnym formacie, np. na adres
e-mailowy. W wypadku głuchoniemych
można zapewnić kontakt przy pomocy tłumacza języka migowego, w tym także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
Izba wprowadziła 6 poprawek do noweli. Jedna z nich rozszerzyła zakres
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podmiotowy ustawy o wszystkie związki
podmiotów publicznych, a nie tylko związki
utworzone w celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru
przemysłowego ani handlowego. Inna nałożyła na ministra ds. informatyzacji obowiązek udostępnienia na stronie BIP warunków
technicznych publikacji oraz struktury deklaracji dostępności nie tylko jednorazowo,
ale także przez cały okres obowiązywania
ustawy. Kolejna wyeliminowała lukę w przepisach poprzez dopełnienie procedury żądania zapewnienia alternatywnego sposobu
dostępu do strony internetowej. Pozostałe zmiany miały charakter porządkujący
i doprecyzowujący.
Fundusz Polskiej Nauki

pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność
naukową o wysokim potencjale zastosowań
społeczno-gospodarczych. Pracami pokieruje lider o uznanym dorobku naukowym.
WIB nie otrzyma osobowości prawnej, nie
będzie również pracodawcą dla naukowców
wchodzących w skład tworzących go zespołów badawczych.
Fundusz Polskiej Nauki umożliwi długoterminowe finansowanie zespołów badawczych, które będą mogły prowadzić swoje
projekty badawcze, a w trakcie zmieniać
cele badawcze. To zasadnicza różnica między
funkcjonowaniem Funduszu a Narodowym
Centrum Nauki czy Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju.
Izba, po odrzuceniu wniosku o odrzucenie ustawy, przyjęła ją z 1 zmianą, korygującą błędną nazwę Instytutu Sieć Badawcza
Łukasiewicz.
Nowe uprawnienia dla kombatantów, ofiar
represji wojennych i okresu powojennego

Senator Kazimierz Wiatr, sprawozdawca komisji: nauki i budżetu w sprawie ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

Utworzenie Funduszu, z którego będą finansowane zespoły badawcze prowadzące
działalność naukową w formie wirtualnego
instytutu badawczego, przewiduje ustawa
o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Fundusz powstanie
w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)
i zostanie dofinansowany kwotą 500 mln zł.
Środki będą pochodziły m.in. z dotacji celowych z budżetu państwa, ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
z kredytów lub pożyczek zaciągniętych
na rzecz funduszu przez BGK, wpływów
z obligacji emitowanych na rzecz funduszu
przez BGK, darowizn i zapisów, wpływów
z komercjalizacji wyników pracy zespołów
badawczych.
Zgodnie z ustawą wirtualny instytut
badawczy (WIB) będzie formą organizacji
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Kombatantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych może być przyznana jednorazowa lub
okresowa pomoc pieniężna na podstawie
ustawy o zmianie ustawy o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, przyjęta
przez Izbę bez poprawek.
Wsparcie jednorazowe można przeznaczyć m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego lub dostosowanie

Sprawozdawczyni Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie noweli ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego senator
Bogusława Orzechowska.
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mieszkania do rodzaju niepełnosprawności,
okresowe – m.in. na zaspokojenie potrzeb
bytowych i ochronę zdrowia w razie długotrwałej choroby lub opłacenie pomocy
pielęgnacyjnej. Pomoc okresowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i nie częściej
niż raz na 12 miesięcy, a jednorazowa – nie
częściej niż raz na 12 miesięcy.
Nowe przepisy przewidują też dodatek
pieniężny w wysokości 850 zł dla inwalidów
wojennych i wojskowych, także tych mieszkających za granicą. Osoby deportowane
do pracy przymusowej i osadzone w obozach pracy przez władze III Rzeszy i ZSRR
oraz cywilne niewidome ofiary działań
wojennych, będące w trudnej sytuacji materialnej, od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych będą mogły
otrzymać pomoc finansową. Świadczenie
dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach
rud uranu i batalionach budowlanych wyniesie 222,01 zł. Cywilnym niewidomym
ofiarom działań wojennych przyznano
także ryczałt energetyczny. Członkowie
Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej kierujący
pojazdami oznaczonymi kartą kombatanta
będą mieli prawo nie respektować znaków
drogowych dotyczących zakazu ruchu lub
postoju na zasadach określonych dla osób
niepełnosprawnych.

Senackie projekty ustaw

Senator Zbigniew Cichoń (z prawej), sprawozdawca
Komisji Ustawodawczej w sprawie projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego.

dostosowującego przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r.
(sygn. akt K 12/15). TK uznał za sprzeczny
z konstytucją przepis ustawy – Kodeks postępowania karnego, zgodnie z którym na
decyzję sądu w sprawie ograniczenia liczby
oskarżycieli posiłkowych lub odmówienia
im uczestnictwa w obradach nie przysługuje
zażalenie.
Przepisy dotyczące samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie
w prawie budowlanym
Senat zaproponował, aby do ustawy – Prawo budowlane przenieść przepisy zawarte
w rozporządzeniu ministra infrastruktury
i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień
budowlanych.

71. posiedzenie Senatu
(23–24 stycznia 2019 r.)
Możliwość zaskarżenia przez oskarżycieli
posiłkowych odmowy udziału w obradach
Senatorowie zaproponowali, aby każde
postanowienie sądu, pozbawiające oskarżycieli posiłkowych możliwości udziału
w postępowaniu sądowym, mogło zostać
przez nich zaskarżone.
Izba zdecydowała o skierowaniu do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania karnego, przygotowanego przez Komisję Ustawodawczą,
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Sprawozdawca Komisji Ustawodawczej w sprawie
projektu nowelizacji ustawy – Prawo budowlane senator Wojciech Piecha.

Izba zdecydowała o skierowaniu do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo budowlane, z inicjatywą którego
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wystąpiła Komisja Ustawodawcza. Projekt
nowelizacji wykonuje wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt
K 39/15). TK orzekł, że przepis ustawy – Prawo budowlane jest niezgodny z konstytucją
w zakresie, w jakim upoważnia ministra
do określenia ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, nie zawiera też wytycznych do treści rozporządzenia.

73. posiedzenie Senatu
(13–14 lutego 2019 r.)
3 lata na wystąpienie z roszczeniem
o wykup nieruchomości
Izba zaproponowała wydłużenie z 2 do
3 lat terminu na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej
części bądź o odszkodowanie za poniesioną
szkodę w wypadku ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości w związku
z ochroną środowiska. Ten czas będzie
liczony od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego,
powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Po tym czasie nie będzie wolno wystąpić już z takim
roszczeniem. Nie będzie można dochodzić
roszczeń, które wygasły przed wejściem
w życie przepisów noweli.

Senator Marek Pęk, sprawozdawca Komisji Ustawodawczej w sprawie projektu nowelizacji prawa ochrony środowiska.

Senat postanowił wnieść do Sejmu
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, przygotowany
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przez Komisję Ustawodawczą, a realizujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
z 7 marca 2018 r. (sygn. akt K 2/17).
TK uznał, że 2-letni termin na dochodzenie roszczeń m.in. dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,
położonych na obszarze ograniczonego
użytkowania lotnisk, jest za krótki. Roszczenia miałyby dotyczyć głównie działalności lotnisk, np. hałasu.

75. posiedzenie Senatu
(20–22 marca 2019 r.)
Gwarancja minimalnej ochrony
przed bezdomnością
Senat zaproponował ujednolicenie reguł
w zakresie ochrony osób eksmitowanych
w procedurze cywilnej i administracyjnej.
Pozwoli to na przyjęcie odpowiednich regulacji na etapie postępowania egzekucyjnego,
których istotą będzie ochrona eksmitowanych przed bezdomnością.
Izba postanowiła wnieść do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
niektórych innych ustaw, przygotowany
przez Komisję Ustawodawczą jako wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2017 r. (sygn. akt
K 27/15). TK orzekł, że przepis ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
dopuszczający eksmisję „na bruk” w stosunku do różnego rodzaju służb mundurowych,
m.in. Policji i Służby Więziennej, jest niezgodny konstytucją, gdyż nie zawiera regulacji gwarantujących minimalną ochronę
przed bezdomnością. Nowela ma zapewnić
ochronę przed eksmisją „na bruk” w okresie
od 1 listopada do 30 kwietnia. Wprowadza
też w poszczególnych ustawach dotyczących
służb mundurowych rozwiązania analogiczne do tych zawartych w ustawie o ochronie
praw lokatorów. Jeżeli miałaby zostać wydana decyzja o eksmisji wobec osób 5 kategorii
(małoletni, kobiety w ciąży, niepełnosprawni, emeryci i renciści, którzy spełniają
kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej), nie będzie to procedowane w postępowaniu administracyjnym, ale
sądowym, jak w ustawie o ochronie praw
lokatorów.
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Podjęte uchwały
71. posiedzenie Senatu
(23–24 stycznia 2019 r.)

73. posiedzenie Senatu – uchwała w 100. rocznicę
utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej.

Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019)
(inicjatywa grupy senatorów).
71. posiedzenie Senatu; po podjęciu uchwały w 100.
rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznicę śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej.

75. posiedzenie Senatu
(20–22 marca 2019 r.)

Izba podjęła uchwały: w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznicę
śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej
(projekt grupy senatorów); w 100. rocznicę
inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego (inicjatywa grupy senatorów);
upamiętniającą Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska (1965–2019) (projekty
grup senatorów).
Senator Konstanty Radziwiłł, przedstawiciel wnioskodawców projektu uchwały w 10. rocznicę śmierci
prof. Zbigniewa Religi.

Izba podjęła uchwały: w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi (inicjatywa grupy senatorów); w 100. rocznicę powołania
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(projekt grupy senatorów).

Senator Jan Żaryn, przedstawiciel wnioskodawców
projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego
posiedzenia Sejmu Ustawodawczego.

73. posiedzenie Senatu
(13–14 lutego 2019 r.)
Senat podjął uchwały: w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej
(projekt Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej); upamiętniającą mecenasa
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Senatorowie i władze AGH po podjęciu przez Senat
uchwały w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
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Prezes Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski.

Informacje
73. posiedzenie Senatu
(13–14 lutego 2019 r.)
Informacja o działalności Sądu
Najwyższego w roku 2017
Przedstawiając informację, prezes Sądu
Najwyższego Dariusz Zawistowski podkreślił, że działalność Sądu Najwyższego
powinna być oceniania przede wszystkim
w odniesieniu do jego funkcji ustrojowych.
Podstawowym jego zadaniem jest orzecznictwo. „Uzyskane wyniki pracy, zarówno pod względem poziomu orzecznictwa,
jak i pod względem ogólnej liczby rozpoznanych spraw, należy ocenić pozytywnie” – mówił prezes SN. Poinformował, że
do Sądu Najwyższego w 2017 r. wpłynęło
10 996 spraw. Wśród nich przeważały, jak
co roku, skargi kasacyjne i kasacje; łącznie 7698 spraw. Rozpoznano 11 373 sprawy, w tym 8034 skargi kasacyjne i kasacje,
1146 zażaleń i 147 zagadnień prawnych. Sąd
Najwyższy rozstrzygnął też 60 spraw dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej
sędziów i 120 spraw odnoszących się do pozostałych grup zawodowych.
Prezes Sądu Najwyższego podkreślił, że
warunki, w jakich funkcjonował Sąd Najwyższy w 2017 r., były inne niż w latach poprzednich. „W 2017 r. rozpoczęły się intensywne
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i niekonsultowane ze środowiskiem sędziowskim prace nad zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym. Ich efektem było spowolnienie
działalności orzeczniczej. Niepewność dotycząca statusu sędziów Sądu Najwyższego oraz ich przyszłości służbowej wysoce
utrudniała wyznaczanie składów orzekających i sędziów sprawozdawców. Opóźniało
to przygotowanie referatów i wyznaczanie
terminów posiedzeń. Na działalność Sądu
Najwyższego wpływ miały również braki kadrowe, wynikające z nieobsadzenia wolnych
etatów sędziowskich” – wyliczał prezes Dariusz Zawistowski. Podkreślił, że mimo tych
trudności średni czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy wynosił ok. 7 miesięcy.
Prezes zaznaczył, że zagadnienia
prawne rozstrzygane przez Sąd Najwyższy
w 2017 r. były, podobnie jak w latach poprzednich, bardzo zróżnicowane. Dużą część
orzeczeń stanowiły te o charakterze proobywatelskim, miały też służyć zapewnieniu
ochrony słabszym ekonomicznie uczestnikom obrotu prawnego czy ochronie interesu
społecznego. Największe trudności interpretacyjne dotyczyły kwestii postępowania
procesowego. Z punktu widzenia interesów
obywateli szczególnie istotne są kwestie egzekucji i kosztów sądowych. Od wielu lat
zagadnienia te są przedmiotem uchwał interpretacyjnych Sądu Najwyższego. Jak mówił prezes SN, to zjawisko niepokojące, gdyż
zgłaszane wątpliwości dotyczą norm o charakterze szczegółowym, które w znacznej
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mierze mają charakter techniczny. Przepisy te powinny być zatem precyzyjne i jednoznaczne. Tymczasem Sąd Najwyższy
wielokrotnie rozstrzygał problemy, które
powinny być rozwiązane jednoznaczną decyzją ustawodawcy.
Prezes Dariusz Zawistowski podkreślił, że znaczny stopień skomplikowania
spraw rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy i wielowątkowa materia nierzadko wynikały ze złej jakości tworzonego prawa. Jak
mówił, zmiany prawa miały często charakter prowizoryczny i były przeprowadzane
pospiesznie. Jego zdaniem eliminowanie
niskiej jakości prawa powinno następować
przede wszystkim poprzez jego rozważną
i precyzyjną nowelizację.
Informacja dla Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii
Europejskiej w okresie lipiec–grudzień
2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie
Unii Europejskiej)
Przedstawiając informację, wiceminister
spraw zagranicznych Konrad Szymański
poinformował, że prezydencja austriacka była skoncentrowana na 3 obszarach:
bezpieczeństwie, szczególnie w kontekście
migracji; filarze gospodarczym, przede
wszystkim na rozwoju wspólnego rynku
i przygotowaniu negocjacji wieloletnich

ram finansowych, i polityce zewnętrznej,
głównie na Bałkanach Zachodnich.
Jak podkreślił wiceminister, niezwykle
doniosłym faktem politycznym było zakończenie prac nad umową wyjścia Wielkiej
Brytanii z Unii Europejskiej. Daje ona międzynarodowe gwarancje zarówno ochrony
praw obywateli, w tym bardzo licznej grupy
Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii,
jak i rozliczenia finansowego zobowiązań,
które Wielka Brytania dobrowolnie przyjęła
na siebie w trakcie 40-letniego członkostwa
w UE.
Omawiając zaplanowane działania
prezydencji austriackiej, wiceminister
ocenił, że miał miejsce istotny zwrot, jeśli
chodzi o jedno z najtrudniejszych napięć
wewnątrz Unii Europejskiej co do ukształtowania właściwego reżimu polityki migracyjnej i azylowej. Polska jest przywiązana
do koncepcji, aby polityka azylowa, w tym
zasady i zakres udzielania ochrony prawnomiędzynarodowej osobom w trudnym
położeniu, pozostała jednoznacznie w rękach państw narodowych. Prezydencja austriacka dokonała olbrzymiego zwrotu w tej
sprawie. Doprowadzono też do znacznego
postępu legislacyjnego w zakresie wymiany
informacji, co ma istotne znaczenie dla polityki bezpieczeństwa. Kolejnym aspektem
w kontekście bezpieczeństwa był nieplanowany, ale bardzo duży postęp we współpracy

Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.
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dotyczącej odporności chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej, który nastąpił po szoku, jaki wywołał atak chemiczny
w Salisbury. Dokonano również istotnego
postępu, jeśli chodzi o dalsze wzmocnienie
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Uzgodniono także zasady finansowania
projektów w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego.
Drugi filar prezydencji to kwestie gospodarcze, głównie związane z wieloletnimi
ramami finansowymi i wspólnym rynkiem.
Zostało otwartych wiele procesów legislacyjnych. Jak zaznaczył wiceminister, państwa,
w tym Polska, są mniej więcej w tym samym
położeniu, jeśli chodzi o swoje oczekiwania,
aspiracje co do wieloletnich ram finansowych, a stanowiska polityczne poszczególnych grup państw i poszczególnych państw
są zdecydowanie mocniejsze. To oznacza, że
będą to chyba historycznie najtrudniejsze
negocjacje budżetowe od początku tworzenia wieloletnich ram finansowych, ponieważ
rozbieżność interesów i siła tych stanowisk
jest niespotykana.
Jeżeli chodzi o strategię rynku wewnętrznego, widać pewien rozziew między
bardzo dobrymi, ambitnymi deklaracjami
ogólnymi dotyczącymi poparcia dla rozwoju rynku wspólnotowego a postępem
legislacyjnym, mającym poprawić funkcjonowanie wspólnego rynku, w szczególności w zakresie usług. Konsekwencje
jednoznacznie protekcjonistycznych tendencji w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej powodują jednak,
że średniej skali pomysły legislacyjne są
przedmiotem poważnego, długotrwałego
impasu. Istotnym elementem, jeśli chodzi
o rynek wspólnotowy, jest cyfryzacja. Polska, tak jak przez ostatnie 2 lata, zabiegała
o to, żeby promować zasadę swobody przepływu danych nieosobowych na wspólnym
rynku cyfrowym.
Na szczególną uwagę Polski od początku prac zasługiwała dyrektywa gazowa. Projekt jej nowelizacji został zgłoszony
przez Komisję Europejską na skutek apelu
premier Beaty Szydło w 2017 r., kiedy powstała kontrowersja między państwami
członkowskimi co do tego, czy prawo europejskie można stosować do niektórych
rozpoczynających się wówczas inwestycji strategicznych na rynku gazu. Komisja
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Europejska przedstawiła inicjatywę legislacyjną, mogącą zlikwidować tę kontrowersję,
co do której Polska zajmowała stanowisko,
że nie trzeba nowelizować prawa, ale należy
stosować właściwą interpretację dotychczasowych przepisów. W trakcie prezydencji
austriackiej de facto wstrzymywano prace
nad dyrektywą gazową. Jak zauważył wiceminister, było to działanie – krytykowane
przez Polskę – nie w interesie europejskim, ale wybranych państw członkowskich, a być może nawet konkretnych firm.
Dlatego z zainteresowaniem podeszliśmy
do możliwości wyjścia z tego impasu, która
pojawiła się niedawno, już za prezydencji
rumuńskiej.
Ostatni filar tej prezydencji to kwestie zewnętrzne. Ze względów oczywistych
– politycznych i geograficznych – prezydencja austriacka przywiązywała bardzo
dużą wagę do ożywienia zaangażowania
Unii Europejskiej w rejonie Bałkanów Zachodnich. Polska zdecydowanie popierała
ten kierunek.
Aspektem zewnętrznym również ważnym z polskiego punktu widzenia był powrót
do dyskusji na temat Partnerstwa Wschodniego. Niektóre państwa same uznały, że nie
chcą uczestniczyć w tym procesie, niektóre
zostały zablokowane w drodze do osiągnięcia
celów związanych z Partnerstwem Wschodnim. „Uważamy, że 10-lecie tego projektu
politycznego, które przypada w tym roku, powinno służyć temu, by Partnerstwo Wschodnie uzyskało nowy wymiar, odzyskało swoją
dynamikę i aby stało się znowu atrakcyjnym
punktem odniesienia dla wszystkich krajów
na wschód od Europy Środkowej, na wschód
od Polski, ponieważ to dzisiaj jedyny instrument, który jako Unia Europejska mamy
w ręku” – powiedział wiceminister spraw
zagranicznych.

75. posiedzenie Senatu
(20–22 marca 2019 r.)
Informacja o istotnych problemach
wynikających z działalności i orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r.
Przedstawiając informację, prezes TK Julia
Przyłębska podkreśliła, że 2017 r. był rokiem
„stabilizacji funkcjonowania Trybunału
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Konstytucyjnego”. Przypomniała, że TK
w wyroku z 24 października 2017 r. potwierdził, że sędzia TK wybrany przez
Sejm, który złożył ślubowanie wobec prezydenta, podejmuje obowiązki sędziowskie,
a prezes TK zobowiązany jest do przydzielenia mu spraw. W wyroku z 11 września
2017 r. trybunał przesądził, że powołanie
prezesa TK i wiceprezesa spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie
ogólne to prerogatywy prezydenta, które
nie podlegają kontroli sądów powszechnych
ani Sądu Najwyższego.
Prezes Julia Przyłębska poinformowała, że w 2017 r. Trybunał Konstytucyjny
wydał 408 orzeczeń, w tym m.in. 36 wyroków, 53 postanowienia o umorzeniu postępowania, 1 postanowienie sygnalizacyjne,
178 postanowień o odmowie nadania skardze dalszego biegu, załatwił 496 tzw. skarg
pozornych, udzielając szczegółowych odpowiedzi w sprawach dotyczących skarg obywateli na rozstrzygnięcia sądowe, decyzje
administracyjne, wykluczenie społeczne.
W 2017 r. do Trybunału Konstytucyjnego
wpłynęło 285 wniosków, pytań prawnych
i skarg konstytucyjnych. TK rozpoznał też
2 sprawy w ramach kontroli prewencyjnej; 1 dotyczyła niedochowania standardów procedury ustawodawczej w zakresie
rozpatrzenia przez Sejm poprawek senackich, druga zaś – wolności zgromadzeń.
Prezes TK zaznaczyła, że najwięcej wyroków w 2017 r. zapadło w postępowaniach
wszczętych skargami konstytucyjnymi.
W wyroku z 18 października 2017 r. trybunał podkreślił, że prawo do mieszkania łączy
się z poszanowaniem zasady godności osoby ludzkiej, i stwierdził niekonstytucyjność
niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ponieważ nie gwarantują minimalnej ochrony
przed bezdomnością osobom, które nie są
w stanie we własnym zakresie zaspokoić
swoich potrzeb mieszkaniowych. W postanowieniu sygnalizacyjnym z 17 października
2017 r. trybunał wskazał na potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu uregulowania kwestii zwrotu kosztów przejazdu

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do placówek oświatowych, gdyż obowiązujące przepisy umożliwiają ustalanie
stawek zwrotu kosztów dowozu według
różnych kryteriów i w rezultacie w różnych
wysokościach. Trybunał zwrócił też uwagę
na konieczność pełnego upodmiotowienia
jednostki w postępowaniu przed organami
wymiaru sprawiedliwości, w szczególności
jeśli wiąże się to z ograniczeniem wolności.
W wyroku z 22 marca 2017 r. za niekonstytucyjne uznał pozbawienie skarżącego prawa do udziału w posiedzeniu sądu
w sprawie wykonania środka zabezpieczającego – dalszego przebywania w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Trybunał
przypomniał ustawodawcy, że wolność osobista jest fundamentem wolności konstytucyjnych, której ograniczenie musi podlegać
skrupulatnej kontroli sądowej, a ta z kolei
powinna przewidywać możliwość czynnego
w niej udziału osoby zainteresowanej. Trybunał podkreślił szczególną wagę wolności
i nietykalności osobistej człowieka. Mając
na uwadze zapewnienie należytej ochrony jednostki przed arbitralnością władzy,
w wyroku z 14 grudnia 2017 r. TK nakazał
prawodawcy zmianę przepisów dotyczących
przeszukania osób, kontroli osobistej i przeszukania pojazdów.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń Senatu
dostępne są na stronie internetowej Senatu: www.senat.gov.pl.
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Z prac komisji
Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych
Na posiedzeniu 22 stycznia 2019 r. komisja
rozpatrzyła opinie pozostałych komisji senackich o ustawie budżetowej na rok 2019
i odrzuciła poprawki zgłoszone przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą (zwiększenie budżetu Kancelarii Senatu o 10 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą) oraz Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(zwiększenie budżetu rzecznika praw obywatelskich o 7 mln 226 tys. zł i Instytutu
Pamięci Narodowej o 2 mln 500 tys. zł).

nowe pociągi – a także integrowanie przewozów kolejowych z drogowymi, czego
przykładem jest współpraca PKP Intercity z Polbusem czy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z regionalnymi przewoźnikami
autobusowymi.

Komisja Kultury i Środków
Przekazu

Komisja Infrastruktury
W pierwszym kwartale 2019 r. komisja
na posiedzeniu 19 marca po raz kolejny
zajęła się kwestią kolejowych przewozów
pasażerskich. Senatorów poinformowano, że w 2018 r. koleje przewiozły ponad
310 mln pasażerów, o prawie 7 mln więcej
niż w 2017 r. i o 18 mln więcej niż w 2016 r.
Łącznie 70% pasażerów obsłużyły: Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie, PKP
Intercity i PKP SKM. Największy wzrost
liczby pasażerów zanotowano w PKP Intercity i Kolejach Wielkopolskich. W 2018 r.
kontynuowano modernizację taboru – koleje samorządowe i PKP Intercity zakupiły
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Na posiedzeniu 19 marca 2019 r. komisji
przedstawiono informację o działalności
Instytutu Książki, jego najważniejszych
inicjatywach i projektach. W ramach Programu Translatorskiego © Poland instytut
wspiera tłumaczy i wydawców literatury
polskiej za granicą. W ciągu ostatnich lat
ukazało się prawie 1800 tłumaczeń polskich książek. Trwa przekształcanie bibliotek gminnych w ośrodkach do 50 tys.
mieszkańców w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury. Zainicjowano
działalność dyskusyjnych klubów książki. W ramach promocji czytelnictwa prowadzona jest kampania „Mała Książka
– wielki człowiek”, od 2017 r. młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymują wyprawki czytelnicze, a od września
2018 r. realizowany jest także pilotażowy projekt dla 3-latków, który ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek
i codziennego czytania dziecku. Instytut
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współorganizuje również akcję promującą
czytelnictwo Czytaj PL, której towarzyszy
autorska inicjatywa „Upoluj swoją książkę”.
Od 2010 r. Instytut Książki wydaje m.in.:
„Nowe Książki”, „Twórczość”, „Literaturę
na Świecie”, „Dialog” i „Odrę”.

Komisja Obrony Narodowej
14 lutego 2019 r. komisja zapoznała się
z informacją na temat prac Ministerstwa
Obrony Narodowej nad projektami ustaw
i rozporządzeń. Resort przygotowuje
projekt ustawy o organizowaniu zadań
na rzecz obronności państwa wykonywanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki (ujednolicenie
zasad finansowania i wykonywania zadań na rzecz obronności państwa, w tym
przez przedsiębiorców w ramach programu mobilizacji gospodarki) oraz projekt
nowej ustawy o weteranach, a także projekty nowelizacji ustaw: o ochronie osób
i mienia (przejęcie przez Żandarmerię
Wojskową nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi, tzw. SUFO, i obiektami specjalnymi),
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(realizacja nowej koncepcji rozwoju korpusu podoficerów zawodowych), o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (określenie zasad organizowania i finansowania szkolenia wojskowego
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studentów, tzw. Legii Akademickiej), o zasadach użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,
niektórych ustaw w związku z realizacją
przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań
sojuszniczych związanych z zapewnieniem potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa wynikających z umów lub
porozumień międzynarodowych (przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie
infrastruktury obronnej dla Sił Zbrojnych
RP i wojsk sojuszniczych stacjonujących
w Polsce w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO).
25 lutego 2019 r. senatorom przedstawiono wybrane technologie w polskim
sektorze obronnym, o których dane gromadzi Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, z podziałem
na 6 systemów funkcjonalnych: wsparcia
dowodzenia, rozpoznania, rażenia, ochrony
i przetrwania wojsk, logistyki i szkolenia.
Z kolei 19 marca 2019 r. komisja zapoznała
się z planami rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Konsolidacja państwowego
przemysłu zbrojeniowego w ramach PGZ
rozpoczęła się w 2013 r. i wciąż się nie zakończyła. Obecnie w skład grupy wchodzi ponad
100 spółek. Prezes PGZ Witold Słowik poinformował, że holding wymaga modernizacji i nakładów inwestycyjnych w wysokości
ok. 2 mld zł. Grupa prowadzi ok. 150 projektów badawczo-rozwojowych, których
wartość jest szacowana na blisko 3 mld zł;
większość finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

19 marca 2019 r. komisja zbadała formalną poprawność zgłoszeń kandydatów
na ławników Sądu Najwyższego I kadencji, wybieranych przez Senat. Wpłynęło
29 zgłoszeń, z których 2 nie spełniały wymogów formalnych, a 1 wniesiono po terminie. Senat na 75. posiedzeniu stwierdził
pozostawienie bez dalszego biegu tych
3 zgłoszeń. Dane osobowe kandydatów
spełniających warunki formalne zostaną
przesłane do komendanta głównego Policji
w celu zasięgnięcia informacji, czy osoby
te były karane.

Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej
Podczas posiedzenia 9 marca 2019 r. komisja
podjęła temat rozwijania przedsiębiorczości
społecznej młodzieży w spółdzielniach uczniowskich. W efekcie dyskusji senatorowie
postanowili, że podejmą prace nad przygotowaniem projektu ustawy dotyczącej
funkcjonowania spółdzielni uczniowskich.
21 marca 2019 r. komisja przyjęła stanowisko, w którym uznała za „niezwykle istotne
dla przyszłości Polski tworzenie warunków
sprzyjających umacnianiu się wysokiej
kultury i etyki pracy w młodym pokoleniu
poprzez rozwijanie przedsiębiorczości społecznej młodzieży już w okresie szkolnym”.
Komisja postulowała „ożywienie wielopoziomowej i międzysektorowej współpracy
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej młodzieży”. Za dobrą podstawę
takich działań uznała Krajowy Program
Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r.
„Ekonomia Solidarności Społecznej” przyjęty przez Radę Ministrów 31 stycznia
2019 r. W stanowisku podkreślono, że należałoby dążyć do tego, aby program ten
znalazł odzwierciedlenie w działaniach
podmiotów rządowych i samorządowych.

Komisja Regulaminowa,
Etyki i Spraw Senatorskich
Przedmiotem obrad komisji 20 marca
2019 r. były oświadczenia o stanie majątkowym senatorów za 2017 r. Przygotowano
opinię w tej sprawie dla Prezydium Senatu. Wszystkie oświadczenia zostały złożone
w terminie, do 30 urzędy skarbowe zgłosiły uwagi. Zazwyczaj dotyczą one drobnych
uchybień. Omawiając błędy w oświadczeniach, dyrektor Biura Spraw Senatorskich
Kancelarii Senatu Piotr Świątecki wskazał
na potrzebę uzgodnienia z Ministerstwem
Finansów metody badania oświadczeń
majątkowych przez urzędy skarbowe. Zaznaczył, że to, co nie budzi wątpliwości
w jednym urzędzie skarbowym, w drugim
powoduje zastrzeżenia. Komisja postanowiła zwrócić się do resortu finansów w tej
sprawie.
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Tematem posiedzenia komisji 28 marca 2019 r. było poszanowanie praw wyborczych osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Uczestnicy obrad uznali, że techniczne
możliwości korzystania z tych praw są dalekie od doskonałości, można jednak podejmować konkretne działania w celu usuwania
barier. Podczas obrad senatorowie zapoznali się m.in. z raportem rzecznika praw
obywatelskich na temat dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w którym oceniono sposób
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realizacji ich praw wyborczych w wyborach
samorządowych w Polsce w 2018 r., a także
raportem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Rzeczywiste prawa
osób z niepełnosprawnościami do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego”, przyjętego 20 marca 2019 r. W trakcie
dyskusji wskazywano m.in. na potrzebę
zreformowania instytucji pełnomocnictwa,
dostępności wszystkich lokali wyborczych,
a nie tylko 50%, podjęcia prac w celu przyjęcia przez Parlament Europejski standardów uczestnictwa w wyborach dla osób
z niepełnosprawnościami, dostępności nakładek Braille’a w każdym lokalu wyborczym, przywrócenia w pełni głosowania
korespondencyjnego.
Komisje rodziny i zdrowia wiele uwagi poświęciły kwestiom opieki paliatywnej
i długoterminowej nad pacjentem. 22 stycznia 2019 r. senatorowie zajęli się funkcjonowaniem hospicjów dla dzieci; ocenie
poddano pediatryczną i perinatalną opiekę
paliatywną. Postulowano m.in. wprowadzenie hospicjów stacjonarnych dla dzieci
do systemu świadczeń gwarantowanych.
19 marca 2019 r. debatowano na temat systemu opieki długoterminowej. Jak podkreślano, poziom jej finansowania nadal jest
zbyt niski w stosunku do szybko rosnącej
liczby emerytów i osób starszych. Polska
jest jednym z państw mających najmniejszą liczbę łóżek w placówkach opieki długoterminowej wśród krajów OECD. Obecny
system wymaga zmian organizacji i sposobu finansowania, a także zwiększenia
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dotychczasowej roli administracji samorządowej. Niezbędne jest wprowadzenie standardów usług opiekuńczych i urealnienie
ich wyceny.

Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Komisja 12 lutego 2019 r. zapoznała się
z 2 informacjami ministra rolnictwa.
Pierwsza dotyczyła przygotowań do realizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia
podmiotów prowadzących gospodarstwa
rolne. Jak poinformowano, szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dopłat
do oprocentowania bankowych kredytów
na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek
na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty
kredytów na restrukturyzację zadłużenia
oraz wzory wniosków zostaną zamieszczone na stronach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po uzyskaniu
pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej
o zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem. Druga informacja dotyczyła projektu
nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego. Doprecyzowanie obowiązujących
przepisów i wprowadzenia nowych rozwiązań postulowały organizacje rolnicze,
jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i prawne oraz Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa.
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Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami
za Granicą

Polskiej. „Jego autorytetowi, talentom dyplomatycznym, niespożytej energii, determinacji i konsekwencji zawdzięczamy to, że my,
Polacy, niezależnie od tego, gdzie żyjemy,
mamy świadomość siły więzi łączących nas
w nieprzemijającą, wielką wartość – w narodową wspólnotę” – napisano w projekcie.

Komisja Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
Podczas posiedzenia komisji 31 stycznia
2019 r. rozmawiano na temat strategii rozwoju polskości na Zaolziu „Wizja 2035”,
przygotowanej 3 lata temu z inicjatywy
Kongresu Polaków na Zaolziu i Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Prezesi tych organizacji
mówili, co z planowanych działań udało
się do tej pory zrealizować, a także jakie są
oczekiwania Polaków żyjących na Zaolziu
wobec Polski. Oceniono, że postulaty i cele
strategii są realizowane, ale dla pełnego
osiągnięcia celów konieczne jest wsparcie przez Polskę za pośrednictwem Senatu.
Dotyczy to zwłaszcza utrzymania infrastruktury 45 domów polskich, realizacji
projektów związanych z większą obecnością i promocją kultury polskiej na Zaolziu
i wsparcia polskiego szkolnictwa i mediów
na tym terenie.

6 marca 2019 r. komisja postanowiła
wnieść do marszałka Senatu projekt uchwały
upamiętniającej profesora dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu
I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci
przypadającą w roku uroczystych obchodów
30-lecia odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej
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Podczas posiedzenia 12 lutego 2019 r. podsumowano prezydencję austriacką w Radzie Unii Europejskiej (lipiec–grudzień
2018 r.), a także zapoznano się z priorytetami przewodnictwa rumuńskiego, rozpoczętego 1 stycznia 2019 r. Senatorowie
wysłuchali również informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącej polskiej polityki europejskiej w okresie obu
tych prezydencji. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreślił, że podczas prezydencji austriackiej
udało się przygotować umowę dotyczącą
wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, która zapewnia bezpieczeństwo obywatelom UE
i przedsiębiorcom. Pozytywnie ocenił też
podjęte w tym czasie działania dotyczące
polityki migracyjnej i reformy systemu
azylowego, a także wzmocnienia unijnych granic. Mówiąc o przewodnictwie
rumuńskim, wiceszef MSZ zaznaczył,
że jej działania będą dotyczyły przede
wszystkim ratyfikacji umowy wyjścia
Wielkiej Brytanii z UE, majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także negocjacji na temat ram finansowych
na lata 2021–27.
Przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji spraw zagranicznych – senatorowie Marek Rocki i Jarosław Obremski
25–26 lutego 2019 r. w Bratysławie wzięli
udział w spotkaniu komisji spraw zagranicznych parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Rozmowy dotyczyły brexitu
i jego znaczenia dla przyszłości Unii Europejskiej, a także wyzwań, przed którymi stoi
europejska polityka sąsiedztwa w 10. rocznicę powołania programu Partnerstwa
Wschodniego. Podczas spotkania senator
Jarosław Obremski zaznaczył, że obecnie
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polityka unijna koncentruje się na problemach wewnętrznych, a proces poszerzenia
o Bałkany Zachodnie nie postępuje. Dodał,
że być może problem ten powinien stać się
przedmiotem dyskusji podczas najbliższego
spotkania państw UE z krajami Grupy Wyszehradzkiej. Senator zwrócił również uwagę na proces odwracania się polityki unijnej
od flanki wschodniej, w obrębie której leżą
kraje sąsiadujące z Rosją, i przesuwania się
w kierunku państw Morza Śródziemnego.
Członkowie komisji 19 marca 2019 r.
złożyli wizytę w siedzibie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w Warszawie. Rozmawiano o reformie
Frontexu, kryzysie migracyjnym i wymianie
danych osobowych.

Komisja Środowiska
14 marca 2019 r. komisja zajmowała się
funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mówiono
m.in. o przygotowywanym przez resort
środowiska projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie, nowych procedurach związanych z produktem ubocznym, a także o gospodarce odpadami jako ważnym filarze
gospodarki o obiegu zamkniętym i transpozycji pakietu odpadowego. Podczas posiedzenia minister środowiska Henryk
Kowalczyk omówił najważniejsze założenia przygotowywanego przez jego resort
projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu
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czystości i porządku w gminie. Zaproponowano w nim m.in. odejście od systemu
regionalizacji odpadów i wprowadzenie
zasad wolnego rynku, a także umożliwienie gminom stosowania dopłat ze środków
własnych, pod warunkiem że zostaną one
pozyskane dzięki recyklingowi.
19 marca 2019 r. senatorowie zapoznali
się z informacją na temat realizacji zadań
z zakresu gospodarki wodnej w nowym
systemie prawno-organizacyjnym. Po raz
kolejny mówiono o problemach wskazywanych przez komisję w stanowiskach w sprawie ścieków i osadów ściekowych, a także
ochrony Morza Bałtyckiego w kontekście rekomendacji Komisji Helsińskiej. Omówiono udział Polski w negocjacjach w sprawie
projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody. Przedstawiono też
funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Informatycznego Systemu Osłony Kraju, najważniejsze
inwestycje, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, system opłat za usługi wodne.
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Komisja Ustawodawcza
Komisja na podstawie rozpatrzonych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wniosła
2 projekty ustaw je realizujących. Projekt
nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyrok TK
z 18 października 2017 r.; sygn. akt K 27/15)
ma zagwarantować minimalną ochronę przed bezdomnością. Projekt ustawy
o zmianie ustawy o społecznej inspekcji
pracy (wyrok TK z 26 kwietnia 2018 r.;
sygn. akt K 6/15) uzależnia udzielenie społecznemu inspektorowi pracy informacji
i okazania mu dokumentów, gdy wiązałoby się to z udostępnieniem danych osobowych pracownika, od uzyskania zgody
tego pracownika.

Komisja Zdrowia

Komisja Zdrowia wspólnie z komisją rodziny 2 posiedzenia poświęciły opiece
paliatywnej w Polsce. 22 stycznia 2019 r.
oceniono pediatryczną i perinatalną opiekę paliatywną; postulowano m.in. dodanie
do koszyka świadczeń gwarantowanych
hospicjów stacjonarnych dla dzieci. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ
zapewnili, że fundusz jest gotowy do kontraktowania każdej liczby świadczeń
dla dzieci w zakresie perinatalnej opieki
paliatywnej. 19 marca 2019 r. z kolei dyskutowano o systemie opieki długoterminowej.
Wśród krajów OECD Polska jest jednym

z państw z najmniejszą liczbą łóżek w placówkach opieki długoterminowej.
Podczas posiedzenia 12 lutego 2019 r.
omówiono finansowanie, wycenę i jakość
diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej. Wskazywano na zdecydowanie za małą
liczbę patomorfologów w Polsce. Konieczne
jest ujednolicenie zasad diagnostyki patomorfologicznej poprzez przestrzeganie zaleceń Polskiego Towarzystwa Patomorfologów
i ocenę jakości, którą mogą zapewnić regularne kontrole jakości badań.
19 marca 2019 r. komisja zapoznała się
z informacją na temat chorób neurologicznych w Polsce. Omówiono m.in. finansowanie, wycenę i jakość diagnostyki chorób
neurologicznych. Apelowano o włączenie
neurologii do priorytetów profilaktyki zdrowotnej na najbliższe lata, zwiększenie liczby
przyznawanych rezydentur oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych w polityce
zdrowotnej państwa, które pozwolą wypracować standardy w leczeniu chorób mózgu.
Na tym samym posiedzeniu senatorowie zapoznali się z informacją na temat leczenia
skolioz idiopatycznych w Polsce. Podkreślono, że podstawową trudność w terapii tych
schorzeń stanowi nieznana przyczyna ich
powstawania, a dotyczy to 80% wszystkich
skolioz strukturalnych, określanych jako
idiopatyczne. Skuteczność ich leczenia warunkowana jest głównie wczesną diagnostyką i zastosowaniem odpowiednich ćwiczeń,
uwzględniających przede wszystkim indywidualizację terapii.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń wszystkich komisji
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.
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Aktywność międzynarodowa
Wizyty delegacji Senatu
Wizyta na Słowacji

Delegacja Senatu na czele z marszałkiem
Stanisławem Karczewskim 28–29 stycznia 2019 r. przebywała z oficjalną wizytą
na Słowacji na zaproszenie przewodniczącego Rady Narodowej Słowacji Andreja Danki. Marszałkowi towarzyszyli senatorowie
Barbara Zdrojewska i Aleksander Szwed.
Podczas spotkania z premierem Słowacji Peterem Pellegrinim marszałek Senatu
bardzo wysoko ocenił obecną prezydencję
Słowacji w V4, a szczególnie wzmacnianie wizerunku Grupy Wyszehradzkiej jako
konstruktywnego partnera dialogu na poziomie europejskim, prezentującego własne
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poglądy. Premier Słowacji wskazał na znaczenie wymiany handlowej między Polską
a Słowacją. Rozmówcy pozytywnie ocenili
również współpracę transgraniczną, w tym
w kwestii rozwoju infrastruktury transportowej, a także projekt połączenia gazowego
między Polską a Słowacją.
Delegacja Senatu spotkała się też z przewodniczącym Rady Narodowej Słowacji
Andrejem Danką. Potwierdzono chęć podpisania porozumienia o ścisłej współpracy między parlamentami Polski i Słowacji.
Rozmawiano również o zbliżających się
wyborach do Parlamentu Europejskiego.
„Jestem przekonany, że tegoroczne wybory do Europarlamentu będą bardzo ważne,
szczególnie w kontekście wyzwań, przed
którymi stoi Wspólnota, jak choćby brexit
czy degradacja wizerunku Unii wśród obywateli” – zaznaczył przewodniczący Andrej
Danko. Jego zdaniem ważne będzie także,
kto obejmie stanowisko szefa Parlamentu
Europejskiego i czy będzie umiał wprowadzić nowy mechanizm wymiany informacji
między Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi. W ocenie przewodniczącego Rady Narodowej problemy
komunikacyjne na tej linii doprowadziły
do braku porozumienia w wielu sprawach.

35

Przewodniczący Andrej Danko podkreślił, że
wyrazem kryzysu zaufania słowackich obywateli do unijnych instytucji była 12-procentowa frekwencja w poprzednich wyborach.
„Zgadzam się, że wybory do Parlamentu Europejskiego będą bardzo ważne dla nas
wszystkich. To, o czym mówimy, wynika
z ogromnego dystansu, jaki dzieli struktury Unii Europejskiej od obywateli” – ocenił
marszałek Senatu. Podkreślił, że, z jednej
strony, jest bardzo duże, około 80-procentowe, poparcie Polaków dla członkostwa
we Wspólnocie, a z drugiej – udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma
najsłabszą frekwencję spośród wszystkich
wyborów w naszym kraju.

Goście w Senacie
Współpraca polsko-japońska
O współpracy parlamentarnej, gospodarczej i kulturalnej między Polską a Japonią
15 stycznia 2019 r. marszałek Stanisław
Karczewski rozmawiał z członkiem Izby
Reprezentantów Japonii, przewodniczącym
Japońsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej
Fukushiro Nukagą i delegacją japońskich
parlamentarzystów. W spotkaniu wziął
też udział wicemarszałek Michał Seweryński, przewodniczący Senackiej Grupy
Polsko-Japońskiej.
Marszałek Senatu podkreślił, że Japonia jest jednym z największych polskich
partnerów gospodarczych w Azji zarówno
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pod względem wymiany handlowej, jak
i inwestycji w Polsce. Dodał, że zależy nam
na zwiększeniu polskiego eksportu do Japonii. Przypomniał, że w tym roku przypada
100. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią. Dodał,
że ważną rolę w stosunkach polsko-japońskich odgrywa współpraca parlamentarna.
Fukushiro Nukaga podkreślił, że Japonia jest zainteresowana rozwojem współpracy gospodarczej, bo Polska stanowi bramę
do Unii Europejskiej. Dodał, że nadzieję
na lepszą współpracę widzi w energetyce
i technologiach cyfrowych.
Wicemarszałek Michał Seweryński zaznaczył, że wielu senatorów z Senackiej Grupy Polsko-Japońskiej działa na rzecz rozwoju
współpracy naukowej między obu państwami. Wyraził nadzieję, że dzięki temu uda się
nawiązać relacje między polskimi i japońskimi instytucjami naukowymi. Wicemarszałek
zaznaczył, że współpraca mogłaby dotyczyć
m.in. biotechnologii.
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Spotkanie z korpusem dyplomatycznym
Marszałek Stanisław Karczewski 11 lutego 2019 r. w Senacie spotkał się z korpusem dyplomatycznym akredytowanym
w Polsce. Mówił o wyzwaniach, które stoją przed Senatem i Polską w 2019 r. Jego
zdaniem ten rok upłynie pod znakiem
głębokiej troski o umocnienie obszarów
bezpieczeństwa, pokoju i stabilizacji,
bo, jak podkreślił, nie brakuje na świecie miejsc, gdzie sytuacja jest niepewna.
Dodał, że zgodnie z przesłaniem Jana Pa-

wła II, „za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale
również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić”. Marszałek zapewnił także, że Senat
z troską i nadzieją będzie się angażował
w sprawy wzmocnienia integracji europejskiej, co szczególnie ważne w kontekście brexitu i pojawiających się koncepcji
Unii „2 prędkości”. Dodał, że Izba będzie
wzywać do udziału w nadchodzących
wyborach do Parlamentu Europejskiego, z którym ściśle współpracuje i będzie
współpracować. Zdaniem marszałka nowo
wybrany PE zdecyduje o kierunku reform
koniecznych, by usprawnić działanie UE.
Marszałek Senatu wyraził też nadzieję,
że Parlament Europejski przyczyni się
do umocnienia jedności Europy dzięki
oparciu na trwałym fundamencie wartości
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duchowych, uwzględniającym bogactwo
oraz różnorodność kultury i tradycji poszczególnych narodów.
Nuncjusz apostolski abp Salvatore
Pennacchio, dziekan korpusu dyplomatycznego, podkreślił, że ambasadorowie
z szacunkiem patrzą na pracę wyższej Izby
parlamentu, która nie tylko prowadzi aktywną działalność legislacyjną, ale także
jest otwarta na promowanie wiedzy o tej
tak ważnej w strukturach parlamentarnych
instytucji.

Nowe otwarcie w relacjach
polsko-białoruskich
11–14 lutego 2019 r., na zaproszenie marszałka Stanisława Karczewskiego, wizytę
w Polsce złożył przewodniczący Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi Michaił Miasnikowicz. 13 lutego
białoruskiego gościa przyjął marszałek Stanisław Karczewski. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy, a także o dalszym
rozwoju dialogu i rozwiązywaniu spornych
kwestii w relacjach między obu krajami.
Marszałek Senatu podziękował przewodniczącemu za „otwartość i dobre rozmowy”.
Jak zaznaczył, polski rząd i polskie władze
są otwarte na współpracę z Białorusią.
Przewodniczący Michaił Miasnikowicz
poinformował, że trwają prace nad wprowadzeniem w życie rekomendacji dla rozwoju
stosunków polsko-białoruskich, ustalonych

37

podczas wizyty marszałka Senatu na Białorusi w 2016 r. Wyraził przekonanie, że jego
wizyta i rozmowy w Polsce przyczynią się
do wyznaczenia mapy drogowej nowego otwarcia między obu państwami.
Podczas spotkania rozmawiano także o przyszłości Związku Polaków na Białorusi oraz sprawach oświaty dla polskiej
mniejszości. Marszałek Senatu wyraził
zadowolenie z zapowiedzi utworzenia dodatkowej klasy z językiem polskim w Wołkowysku. Zadeklarował też gotowość Polski
do konkretnych rozmów na temat wsparcia
finansowego ewentualnej rozbudowy infrastruktury szkolnej. Jak podkreślił, Polsce
zależy na stworzeniu stabilnych warunków
do rozwoju oświaty dla polskiej mniejszości.
Wiceminister rodziny, pracy i polityki
społecznej Marcin Zieleniecki oraz wiceminister pracy i ochrony społecznej Białorusi
Walerij Kowalkow podpisali umowę między
obu krajami o zabezpieczeniu społecznym,
która ma na celu zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
w Polsce i na Białorusi.

do dobrej tradycji stałych konsultacji polskich i litewskich parlamentarzystów.
Prezydent Dalia Grybauskaite podkreśliła, że łączą nas wspólne interesy, takie
jak wzmacnianie bezpieczeństwa w regionie czy rozbudowa infrastruktury energetycznej i transportowej, a także wspólne
zagrożenie. Zapowiedziała, że 22 lutego
w Lublinie wraz z prezydentami Polski
i Ukrainy złoży kwiaty pod pomnikiem
Unii Lubelskiej, odwiedzi również siedzibę brygady litewsko-polsko-ukraińskiej
LITPOLUKRBRIG. „To sygnał dla naszych
partnerów z NATO i wszystkich, że jesteśmy razem i mamy wspólne cele” – powiedziała prezydent Litwy.
Marszałek Senatu zaznaczył, że nierozwiązane pozostają kwestie polskiej
mniejszości na Litwie, ale wyraził nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie. Dodał, że Izba priorytetowo traktuje kwestie

Mniejszość polska na Litwie
O wspólnych interesach i zagrożeniach
oraz o polskiej mniejszości 21 lutego 2019 r.
marszałek Stanisław Karczewski rozmawiał z prezydent Litwy Dalią Grybauskaite. W ocenie marszałka Senatu zwołanie
po długiej przerwie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy to powrót
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szkolnictwa i nauki języka ojczystego polskiej mniejszości.
Prezydent Dalia Grybauskaite poinformowała, że w litewskim Sejmie znajdują
się teraz projekty ustaw dotyczące pisowni
nazwisk w języku polskim. Jak powiedziała,
„obecnie jest większa niż 3 lata temu możliwość załatwienia tej kwestii”.
Marszałek Senatu został odznaczony
Krzyżem Wielkim Orderu „Za Zasługi dla
Litwy”.
Ożywienie relacji polsko-litewskich
Marszałek Stanisław Karczewski 25 lutego 2019 r. spotkał się w Senacie z przewodniczącym litewskiego Sejmu Viktorasem
Pranckietisem. Obaj politycy zgodnie wyrazili zadowolenie z poprawy relacji polsko-litewskich w ciągu ostatnich lat.
„Litwa jest naszym bliskim partnerem i sojusznikiem. Zależy nam na pogłębianiu współpracy parlamentarnej, a także
na współdziałaniu w dziedzinie infrastruktury, gospodarki, handlu i bezpieczeństwa”
– powiedział marszałek Senatu. „Cieszymy się z rozwoju stosunków bilateralnych,
zwłaszcza że w ciągu 9 lat nie było tylu spotkań, co ostatnio. Rozważamy, czy nie warto
dołączyć do nich Łotwy i utworzyć formatu
2+1. Mamy wiele wspólnych tematów, takich
jak choćby rafineria w Możejkach czy handel”
– mówił przewodniczący litewskiego Sejmu.

Podczas spotkania dyskutowano również na temat brexitu – w Wielkiej Brytanii
przebywa 1 mln Polaków i 240 tys. Litwinów.
Obaj rozmówcy opowiedzieli się przeciwko
„twardemu” wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
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Marszałek Stanisław Karczewski zwrócił
również uwagę na kwestię bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni, zwłaszcza na zagrożenie ingerencją w wybory, których seria zbliża
się w obu krajach, i upowszechnianie fake
newsów. Zaproponował, aby zorganizować
wspólną konferencję na temat cyberbezpieczeństwa w naszym regionie.
Polskie wsparcie dla unijnych aspiracji Gruzji
27 lutego 2019 r. gościem marszałka Stanisława Karczewskiego był przewodniczący
parlamentu Gruzji Irakli Kobakhidze.

Mówiąc o priorytetach obecnego rządu,
marszałek Senatu wymienił bezpieczeństwo
i sprawy społeczne. Przypomniał o szczycie
NATO w Warszawie i o tym, że jego ustalenia są realizowane – wzmacniana jest flanka wschodnia Sojuszu i zabiegamy o to, by
amerykańskie bazy wojskowe były umiejscowione w Polsce. Marszałek Senatu zapewnił
gościa, że Polska opowiada się za polityką otwartych drzwi do Unii Europejskiej i NATO
i będzie wspierać takie aspiracje Gruzji. Zdaniem marszałka tylko integracja europejska
i euroatlantycka stanowi gwarancję długofalowej stabilności, rozwoju gospodarczego
i bezpieczeństwa na całym kontynencie.
Przewodniczący Irakli Kobakhidze podkreślił, że im szybciej uda się zniwelować
różnice między Gruzją a państwami unijnymi, rozwinąć demokrację, tym łatwiej będzie
o integrację ze strukturami europejskimi.
Zaznaczył, że w Gruzji przeprowadzana jest
reforma samorządu terytorialnego, Gruzinom zależy na rozwoju samorządów i decentralizacji, chętnie więc skorzystają z polskich
doświadczeń na tym polu.
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Potrzeba regulacji uczestnictwa
społeczeństwa w życiu politycznym
w prawie indonezyjskim

Marszałek Stanisław Karczewski 12 marca
2019 r. przyjął delegację Komisji ds. Opracowywania Projektów Ustaw Izby Reprezentantów Regionów Republiki Indonezji
na czele z senator Eni Sumarni.
Indonezyjscy senatorowie interesowali
się polskimi regulacjami prawnymi dotyczącymi uczestnictwa społeczeństwa w życiu
politycznym. Senator Eni Sumarni podkreśliła, że indonezyjska konstytucja stanowi,
iż władza znajduje się w rękach ludu i każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w jej
sprawowaniu. Jak zaznaczyła, indonezyjskie
społeczeństwo wskazuje na potrzebę uregulowania kwestii prawnych dotyczących społecznej partycypacji w życiu politycznym,
zwłaszcza że to społeczeństwo wielokulturowe i wielowyznaniowe, liczące 260 mln
osób. Jak dodała senator, indonezyjski parlament także widzi potrzebę uchwalenia
odrębnej ustawy, która będzie całościowo
regulowała te kwestie.
Marszałek Stanisław Karczewski przybliżył indonezyjskiej delegacji instytucje i rozwiązania prawne funkcjonujące
w Polsce.
Perspektywy rozwoju relacji Polski
z Kazachstanem
Wicemarszałek Bogdan Borusewicz
14 marca 2019 r. spotkał się w Senacie
z delegacją Kazachstańsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni na czele z jej
przewodniczącym Saparem Achmietowem.
Wicemarszałek Senatu określił stosunki
Polski z Kazachstanem jako bardzo istotne
ze względu na znaczenie i stabilizującą rolę
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tego kraju w regionie Azji Centralnej, a także dlatego, że zamieszkuje go około 30 tys.
osób pochodzenia polskiego. Jego zdaniem
Kazachstan to kraj bardziej liberalny niż jego
sąsiedzi, chociaż istnieją problemy z niezależnością sądownictwa i mediów. Wicemarszałek poinformował też, że w Polsce
studiuje ponad 1100 studentów z Kazachstanu, większość prywatnie, a tylko 11 korzysta
z polskich stypendiów.

„Polska jest dla nas jednym z najbardziej przyjaznych i bliskich państw” – zadeklarował przewodniczący Sapar Achmietow.
„Chcemy opierać się na waszych doświadczeniach i korzystać z waszych sukcesów,
rozwijając bliską współpracę” – oświadczył.
Powiedział, że na emigrację do Polski decydują się obecnie ludzie młodzi, zwłaszcza ci,
którzy zostają po studiach. Mówił też, że Kazachstan prężnie się rozwija i stwarza nowe
możliwości swoim obywatelom. Daje je również stabilna współpraca z Polską, polskimi
firmami.
Starania Albanii o wejście do Unii
Europejskiej
Marszałek Stanisław Karczewski 18 marca
2019 r. przyjął delegację parlamentu Albanii
na czele z przewodniczącą Komisji Spraw
Zagranicznych Mimi Kodheli. Rozmawiano
o sytuacji wewnętrznej w Albanii, o procesie berlińskim i szczycie Bałkanów Zachodnich, który odbędzie się w Polsce.
Marszałek Senatu zaznaczył, że relacje między obu państwami dobrze się rozwijają, stale też rozszerza się współpraca
w wielu dziedzinach, m.in. dzięki współpracy międzyparlamentarnej. Podkreślił, że to
zasługa parlamentarnych grup przyjaźni.
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Wyraził zadowolenie, że Albania jest członkiem NATO, czyni starania o wejście do Unii
Europejskiej. Jak dodał, Polska jest orędownikiem otwartych drzwi do UE. Wyraził
także zadowolenie, że rozwija się proces
berliński (inicjatywa kanclerz Angeli Merkel,
wspierająca Bałkany Zachodnie), a w jego ramach Polska w lipcu będzie organizatorem
szczytu Bałkanów Zachodnich.
Przewodnicząca Mimi Kodheli podkreśliła, że Polska, która jest w UE od 15 lat, ma
bardzo dużo do zaoferowania państwom
aspirującym do Unii. Przypomniała, że Albania już 10 lat jest członkiem NATO. Zaznaczyła, że kiedy przyjmowano ją do Paktu, nie
była na to gotowa militarnie, ale potem się
zmobilizowała. Zdaniem przewodniczącej
podobnie mogłoby być w wypadku akcesji
do UE.
Politycy rozmawiali ponadto o reformach prowadzonych w Albanii, a także o sytuacji wewnętrznej po proteście albańskiej
opozycji.

Wielostronne spotkania
międzyparlamentarne
Spotkanie przewodniczących parlamentów
państw V4 i krajów Beneluksu
W Pieszczanach pod Bratysławą marszałkowie Sejmu i Senatu – Marek Kuchciński
i Stanisław Karczewski oraz wicemarszałek Senatu Michał Seweryński 25 marca
2019 r. wzięli udział w spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluksu.
Rozmawiano o przyszłości Unii Europejskiej, jej wewnętrznym i zewnętrznym
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bezpieczeństwie, perspektywie finansowej
na lata 2021–27, skutkach brexitu, reformie
instytucjonalnej UE i ochronie klimatu.
Gospodarz spotkania, przewodniczący
słowackiej Rady Narodowej Andrej Danko
mówił o kluczowych wyzwaniach stojących
przed Wspólnotą: kryzysie migracyjnym,
brexicie i zmianach klimatycznych. „Unia
jest naszym wspólnym domem, dla którego nie ma alternatywy. Dialog narodowych
parlamentów jest wartością dodaną w UE”
– przekonywał. Mówiąc o przyszłości Unii
Europejskiej, wskazał kwestie kluczowe
z punktu widzenia słowackiego parlamentu:
„Opowiadamy się za zmniejszaniem różnic
regionalnych, aby zachować jedność w Unii
Europejskiej, a także by zapewnić wsparcie
naszych społeczeństw”.
Przewodniczący belgijskiej Izby Reprezentantów Siegfried Bracke omówił priorytety krajów Beneluksu we współpracy
europejskiej. „Unia polega na wspólnych
wartościach. Ma ambicję łączyć ludzi i pracować na rzecz ich wspólnego dobra. Będzie
mogła działać tylko wtedy, gdy poszczególne państwa będą osiągać podstawowe cele”
– zauważył. Z kolei wiceprzewodniczący
Izby Deputowanych Luksemburga Claude
Wiseler zwrócił uwagę na znaczenie, jakie
w UE ma respektowanie głosu mniejszych
państw. O konieczności ochrony praw mniejszości i tworzenia odpowiednich do tego ram
instytucjonalnych mówił wiceprzewodniczący holenderskiego Senatu Joris Backer.
Przewodniczący Międzyparlamentarnej
Rady Konsultacyjnej Beneluksu Gusty Graas przybliżył historię integracji Belgii, Holandii i Luksemburga. Jednym z głównych
tematów wystąpienia przedstawicielki belgijskiego Senatu Annemie Maes była walka
ze zmianami klimatu. W jej ocenie państwa
członkowskie powinny współpracować i być
bardziej solidarne w tym względzie.
Wicemarszałek Michał Seweryński podkreślił, jak ważne dla Polski jest członkostwo
w Unii Europejskiej. „Jest ono fundamentem
polityki polskiej na arenie międzynarodowej.
Zapewnienie podmiotowego i równoprawnego udziału Polski w procesie integracji
europejskiej jest najważniejszą przesłanką
działalności naszego rządu” – przekonywał.
Jak dodał, Polacy popierają Unię Europejską
jako Europę ojczyzn, a więc krajów suwerennych i równych. W takiej wizji nie ma
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miejsca na hegemonię większych państw
członkowskich. Jest natomiast oczekiwanie
równych praw, kryteriów i standardów dla
wszystkich. Podkreślił, że celem obecnych
demokratycznie wybranych władz Polski jest silna i skuteczna Unia Europejska.
„Kwestią fundamentalną dla skuteczności
Unii Europejskiej jest jednak jej zdolność
do uzyskania rzeczywistego mandatu demokratycznego. Unia silna to Unia ciesząca
się poparciem wchodzących w jej skład narodów, a Unia skuteczna to taka, która opiera
się na demokratycznych procedurach funkcjonowania” – mówił wicemarszałek Michał
Seweryński.
W swoim wystąpieniu marszałek Sejmu
Marek Kuchciński zwrócił uwagę na potrzebę nowego otwarcia, które wyznaczą majowe
wybory do Parlamentu Europejskiego. Według marszałka Sejmu parlamenty narodowe muszą być gotowe, by promować wizję
rozwoju Unii, która uwzględni potrzeby obywateli i wzmocni rolę parlamentów państw
członkowskich w procesie decyzyjnym.
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Ważnym tematem dyskusji był brexit.
Przewodniczący Izby Poselskiej Republiki
Czeskiej Radek Vondráček mówił o znaczeniu i roli państw narodowych po ewentualnym opuszczeniu Wspólnoty przez Wielką
Brytanię. „Brexit osłabia bezpieczeństwo
w UE. Musimy sprostać temu, że w Unii
zmienia się równowaga głosów” – powiedział z kolei przewodniczący węgierskiego
Zgromadzenia Narodowego László Kövér.
Według przewodniczącego Komisji ds. Europejskich Izby Reprezentantów Holandii
Hayke Veldmana po brexicie Unia Europejska będzie potrzebowała kompleksowej
umowy o współpracy.

Udział senatorów w misjach
obserwacyjnych
Wybory parlamentarne w Mołdawii
Senatorowie: Ryszard Bonisławski, Andrzej
Pająk, Grażyna Sztark i Aleksander Szwed
wzięli udział w misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych w Mołdawii, które
odbyły się 24 lutego 2019 r. i były połączone z referendum konsultacyjnym w sprawie zmniejszenia ze 101 do 61 liczby posłów
i wprowadzenia mandatu imperatywnego.
Senatorowie odwiedzili łącznie 40 komisji wyborczych w 16 okręgach. W wybranych losowo lokalach wyborczych
monitorowali m.in. przygotowania komisji
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wyborczych, przebieg głosowania, procedurę zamknięcia lokali wyborczych, liczenie
głosów i przygotowywanie protokołów końcowych. Według obserwatorów w większości
odwiedzonych lokali wyborczych głosowanie przebiegało zgodnie z obowiązującym
prawem, a członkowie komisji wyborczych
wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem, m.in. pomagali osobom starszym
i niepełnosprawnym.
Obserwatorzy międzynarodowi w czasie wyborów odnotowali niewielkie nieprawidłowości, więcej w północno-wschodniej
części kraju.
Wybory prezydenckie na Ukrainie
29 marca–1 kwietnia 2019 r. senatorowie:
Robert Gaweł, Ryszard Majer i Grażyna

Sztark brali udział w misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich na Ukrainie
w obwodzie odeskim i obwodzie mikołajowskim. W przeddzień wyborów przedstawiciele senackiej misji obserwowali
przebieg kampanii w Odessie. Spotkali się
też z przedstawicielami komitetów wyborczych i organizacji pozarządowych. W dniu
wyborów senatorowie obserwowali przebieg głosowania i liczenie głosów. Nie odnotowano rażących naruszeń procesu
wyborczego.

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

Spotkanie ze słowacką Polonią
Marszałek Stanisław Karczewski wraz
z delegacją, w skład której wchodzili senatorowie Barbara Zdrojewska i Aleksander
Szwed, 28–29 stycznia 2019 r. przebywał
z oficjalną wizytą na Słowacji. W ambasadzie Polski w Bratysławie marszałek
spotkał się z przedstawicielami działających na Słowacji organizacji polonijnych.
„Dziękuję za aktywność i pracę na rzecz
budowania wspólnoty polonijnej na Słowacji. Senat wspierał i dalej będzie wspierał
Polonię. To wielka szansa i nasze zobowiązanie” – powiedział marszałek Stanisław
Karczewski. Mówił, że liczy na kolejne inicjatywy, nie tylko kulturalne – promujące Polskę, ale także oświatowe. Marszałek
podkreślił, że organizacje polonijne w różnych częściach świata zawsze wskazują
na potrzebę wspierania nauczania języka
polskiego i przekazywania wiedzy, zwłaszcza dzieciom i młodzieży mieszkającym
poza granicami.
Szacuje się, że na Słowacji mieszka
ponad 4 tys. osób pochodzenia polskiego.
Z uwagi na duże rozproszenie Polonii nauczanie języka polskiego w ramach systemu oświaty nie jest prowadzone. Istotną
rolę w nauczaniu języka i przekazywaniu
wiedzy o Polsce odgrywa szkolny punkt
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konsultacyjny przy polskiej ambasadzie.
Na Słowacji, w Nitrze, działa także szkółka
polonijna.
Senacka gala Festiwalu Polskich Teatrów
Telewizji w Nowym Jorku
Podczas uroczystej gali w Senacie, 19 lutego 2019 r., wręczono nagrody Festiwalu Polskich Teatrów Telewizji w Nowym
Jorku. Inauguracja festiwalu, który patronatem objął marszałek Senatu, odbyła się
22 października 2018 r. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Od 14 października do 15 listopada 2018 r. odbyły
się pokazy 11 spektakli. Grand Prix zdobył
spektakl „Inspekcja” w reżyserii Jacka Raginis-Królikiewicza, którego przedpremierowy pokaz odbył się w Senacie 5 kwietnia
2018 r. Za najlepszą rolę żeńską nagrodzono Emilię Komarnicką-Klynstrę, która zagrała w przedstawieniu „Rio” w reżyserii
Redbada Klynstry-Komarnickiego. Za rolę
męską w spektaklu „Marszałek” w reż.
Krzysztofa Langego został uhonorowany
Mariusz Bonaszewski. Za najlepszy spektakl muzyczny uznano „Do dna” w reż.
Ewy Kaim.
Zdaniem marszałka Stanisława Karczewskiego Polonia w Stanach Zjednoczonych mogła poznać niezwykły projekt,
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jakim jest Teatr Telewizji, i zobaczyć spektakle na najwyższym poziomie artystycznym. „Dla wielu odbiorców to było duże
zaskoczenie, że w Polsce powstaje sztuka
na tak wysokim poziomie. To inicjatywa
bardzo potrzebna w Stanach Zjednoczonych” – ocenił Jacek Raginis-Królikiewicz.
Zaznaczył, że to projekt wart wspierania.
Odbierając statuetkę, podziękował swojemu
ojcu – Grzegorzowi Królikiewiczowi – wybitnemu reżyserowi, który rozpoczął prace
nad przygotowaniem tego spektaklu, lecz
zmarł przed ukończeniem dzieła. Podjął on
temat polskich oficerów w sowieckim obozie
jenieckim na kilka miesięcy przez dokonaniem zbrodni katyńskiej.
I Młodzieżowe Polonijne Mistrzostwa
Sportów Zimowych
W Krynicy Zdroju 20–23 lutego 2019 r. odbyły się I Młodzieżowe Polonijne Mistrzostwa Sportów Zimowych, w których wzięło
udział prawie 200 młodych sportowców
z 12 krajów: Austrii, Białorusi, Czech, Ukrainy, Irlandii, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Rumunii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Zawodnicy rywalizowali w 4 dyscyplinach:

1 (9) – styczeń–marzec 2019 r.

narciarstwie alpejskim i biegowym, snowboardzie i short tracku.
Podczas ceremonii otwarcia mistrzostw,
20 lutego 2019 r., marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że sport polonijny jest
znakomitą formą pobudzania świadomości
polskiego pochodzenia i integracji młodzieży
polonijnej. Jak zaznaczył, udział w mistrzostwach młodzieży polonijnej i polskiej z wielu
krajów świata to nie tylko okazja do rywalizacji w sportach zimowych, ale także możliwość spotkania w gronie rówieśników,
których łączą wspólna pasja, przywiązanie
do ojczyzny i polskie korzenie.
23 lutego 2019 r. medale zwycięzcom
I Młodzieżowych Polonijnych Mistrzostw
Sportów Zimowych wręczyli marszałek
Stanisław Karczewski i zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur
Warzocha. Zawodnicy otrzymali również
wyróżnienia za postawę fair play.
Podsumowanie III edycji „Akcji Pomocy
Polakom na Wschodzie”
26 marca 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się podsumowanie III edycji „Akcji Pomocy Polakom
na Wschodzie”, zorganizowanej pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy
i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy.
W uroczystości wzięli udział marszałek
Stanisław Karczewski i zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur
Warzocha. Jak podkreślił prezydent Andrzej Duda, w „Akcji Pomocy Polakom na
Wschodzie” chodzi nie tylko o pomoc materialną, lecz także o spotkanie się i uściśnięcie dłoni.
W 2018 r. Kancelaria Prezydenta zorganizowała 6 transportów darów dla Polaków mieszkających na Ukrainie, w Mołdawii
i Kazachstanie. Jak poinformowała Agata
Kornhauser-Duda, pomoc otrzymali m.in.
mieszkańcy Tłumacza, Iwano-Frankiwska i Kałusza na Ukrainie, a także Grodna i Maćkowców na Białorusi i Ałma-Aty
w Kazachstanie.
Projekt zainicjowała Polonia amerykańska, która organizowała pomoc dla naszych rodaków we Lwowie i zwróciła się
do Kancelarii Prezydenta o wsparcie tej
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inicjatywy. W ciągu 3 lat Kancelaria Prezydenta zorganizowała transporty z pomocą do 48 miejscowości na Ukrainie,
Litwie, Białorusi oraz w Mołdawii, Rumunii

i Kazachstanie, gdzie trafiła żywność, artykuły sanitarne, chemia gospodarcza, a także
materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne
czy sprzęt sportowy.

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

Przegląd wydarzeń
Konferencja na temat możliwości
wykorzystania technik satelitarnych
w administracji publicznej
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy
z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej
Akademii Nauk oraz Wydziałem Prawa
i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie 21 stycznia 2019 r. w Senacie zorganizowała
konferencję, podczas której przedstawiono
i omówiono techniki satelitarne z punktu
widzenia zwiększenia efektywności działania administracji publicznej w Polsce.
Jak przypomniał wicemarszałek Bogdan
Borusewicz, Senat miał znaczący udział
w uchwaleniu nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Przewodniczący
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Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Piotr Zientarski podkreślił, że zgodnie z tą ustawą Polska
Agencja Kosmiczna ma wspierać m.in. rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii
satelitarnej, a także badania i ich wyniki
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do celów użytkowych i gospodarczych,
zapewniać wsparcie eksperckie organom
administracji publicznej. W opinii prof. dr
hab. Marii Sierpińskiej, rektora Akademii
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, wykorzystanie technik satelitarnych przez administrację publiczną może
wpłynąć na usprawnienie obsługi obywateli, a w skali całego kraju – przyczynić się
do generowania wyniku finansowego państwa i zwiększenia wpływów do budżetu.
Zdaniem dr Elżbiety Mreńcy z Komisji
Nauk Kosmicznych Oddział PAN w Gdańsku, techniki satelitarne mogą pomóc administracji publicznej podnieść jakość
usług świadczonych obywatelom w gminie,
regionie, kraju. Administracja wykorzystuje je m.in. w planowaniu przestrzennym,
ochronie środowiska, zarządzaniu kryzysowym. Postulowała powołanie w ramach
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zespołu ds. wykorzystania
technik satelitarnych przez administrację
publiczną.
Założenia Krajowego Programu Kosmicznego, instrumentu wspierania rozwoju
wykorzystania technik satelitarnych w Polsce, przedstawiła Beata Mikołajek-Zielińska
z Polskiej Agencji Kosmicznej. Chodzi o zbudowanie systemu optymalnych narzędzi
wsparcia finansowego, doradczego i edukacyjnego dla sektora kosmicznego i instytucji realizujących polską politykę kosmiczną.
Efektem ma być uzyskanie przez krajową
branżę kosmiczną 3% obrotów europejskiego rynku kosmicznego do 2030 r.
Podczas konferencji mówiono także
o unijnych programach obserwacji Ziemi
Copernicus, telekomunikacji – GovSatcom
oraz nawigacji satelitarnej Galileo, a także
o współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Wskazywano na możliwości wykorzystania informacji satelitarnej m.in.
w rolnictwie, ochronie środowiska i zarządzaniu kryzysowym.
100-lecie Sejmu Ustawodawczego
8 lutego 2019 r. w parlamencie odbyła się konferencja naukowa „Fundamenty Niepodległej.
Sejm Ustawodawczy (1919–1922)”, inaugurująca uroczyste obchody 100-lecia pierwszego
parlamentu niepodległej II Rzeczypospolitej, zorganizowana przez kancelarie: Sejmu
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i Senatu wspólnie z Parlamentarnym Zespołem Miłośników Historii i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jak podkreślił marszałek Sejmu Marek
Kuchciński, pierwszy parlament II RP
stworzył fundamenty nowoczesnej polskiej demokracji, a także zmienił status
społeczny obywateli. Zwołanie pierwszego
posiedzenia Izby uznano za urzeczywistnienie podmiotowości narodu i ostateczny
symbol odzyskania niepodległości przez
Polskę. Zdaniem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego najlepszym dowodem
na to, jak bardzo Polacy cieszyli się z odzyskania niepodległości, była 75-procentowa
frekwencja wyborcza, na niektórych obszarach sięgająca nawet 95%. „Demokracja
w I RP była czymś wyjątkowym, unikatowym na tamte czasy. Parlamentaryzm II RP
nie miał szansy rozwinąć skrzydeł z różnych względów, ale demokracja dla Polski
zawsze była obietnicą nowoczesności, równości, wolności i ta obietnica jest z nami cały
czas, do dzisiaj” – mówił premier Mateusz
Morawiecki. Jego zdaniem wolność i solidarność najlepiej wyrażało „ustanowienie
już od pierwszego Sejmu biernego i czynnego prawa wyborczego dla kobiet”, którego nie miały w tamtych czasach tak znane
z parlamentaryzmu państwa jak Wielka
Brytania, Francja czy Włochy. W skierowanym do uczestników konferencji liście
prezydent Andrzej Duda napisał m.in., że
zwołanie Sejmu Ustawodawczego było jednym z pierwszych aktów w dziele odbudowy wolnej Polski. W jego ocenie pierwszy
Sejm odrodzonego po latach zaborów kraju
położył fundamenty ustrojowe i 17 marca
1921 r. uchwalił konstytucję, pierwszą nowoczesną ustawę zasadniczą suwerennej
II RP. Senator Jan Żaryn podkreślił zaś,
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od wieków narodowi polskiemu zarówno
w okresach wolności, jak i czasach, gdy
Polska musiała walczyć o niepodległość.
Na kunszt, z jakim medale zostały wykonane przez Bogusława Niedźwieckiego,
zwrócił uwagę pomysłodawca wystawy senator Czesław Ryszka.

że wpisywała się ona w tradycje polskiego
parlamentaryzmu, nawiązywała do dorobku ówczesnej myśli republikańsko-demokratycznej.
Podczas konferencji przypomniano
m.in. kampanię wyborczą do Sejmu Ustawodawczego, toczone wówczas spory polityczne, mówiono o dziedzictwie i znaczeniu
Sejmu Ustawodawczego, jego dorobku państwowotwórczym, a także przypomniano
sylwetki wybranych posłów zasiadających
w pierwszym Sejmie II RP.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem”,
poświęcona dorobkowi Sejmu Ustawodawczego, na którą złożyło się ponad 300 eksponatów ze zbiorów Biblioteki Sejmowej, m.in.
plakatów, afiszy, ulotek, fotografii, portretów
posłów, a także stenogramów z obrad czy interpelacji poselskich.
Wystawa „Polska rzeźbiona orłami”
Wicemarszałek Maria Koc 14 lutego 2019 r.
otworzyła w Senacie wystawę medalierską
„Polska rzeźbiona orłami”. Jak podkreśliła,
orzeł będący naszym narodowym godłem
jest symbolem wolności, towarzyszącym
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Na ekspozycję złożyły się 53 orły wykonane z metalu, upamiętniające ważne
wydarzenia w historii Rzeczypospolitej,
począwszy od Chrztu Polski w 966 r., aż
do czasów współczesnych. Druga część medalionów została stworzona, aby upamiętnić istotne dla Polski postacie: królów Jana
III Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego, papieża Jana Pawła II czy o. Maksymiliana Kolbego i ks. Jerzego Popiełuszkę.
Konferencja poświęcona rolnictwu
ekologicznemu
W Senacie 13 marca 2019 r. dyskutowano
o przyszłości polskiego rolnictwa ekologicznego przede wszystkim w kontekście
mającego wejść w życie 1 stycznia 2021 r.
unijnego rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Otwierając konferencję
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„Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju”, zorganizowaną przez
Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, marszałek Stanisław Karczewski podkreślił,
że coraz większa jest świadomość społeczeństwa na temat wpływu odpowiedniego
odżywiania na zdrowie, dlatego ważne, aby
wspierać produkcję żywności ekologicznej. Jak zapewnił przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy
Chróścikowski, rządowi i parlamentarzystom zależy, aby jak najwięcej rolników
– właścicieli małych gospodarstw rodzinnych mogło się przestawić na produkcję
ekologiczną.
W opinii ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego ze względu na nadwyżkę eksport żywności jest konieczny, ale
coraz trudniej będzie ją sprzedać, dlatego
szansą dla Polski może być rolnictwo ekologiczne. W ocenie dyrektora Departamentu
Promocji i Jakości Żywności w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Michała Rzytkiego
rok 2021 będzie przełomowy dla systemu
rolnictwa ekologicznego, bo zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/848 z 30 maja 2018 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Najważniejsze zmiany to m.in. certyfikacja grupowa
dla małych producentów, wydłużenie ważności kontroli do 24 miesięcy, objęcie nowymi przepisami również producentów spoza
UE, wprowadzenie wymogów stosowania
minimalnych środków zapobiegających

1 (9) – styczeń–marzec 2019 r.

zanieczyszczeniom upraw ekologicznych,
rozszerzenie zakresu rozporządzenia m.in.
o sól morską i inne rodzaje soli stosowane
w żywności i paszy, wełnę, skóry.
Podczas konferencji wskazywano m.in.
na pozytywne i negatywne strony nowego
unijnego rozporządzenia dotyczącego produkcji ekologicznej, mówiono też o zaletach
żywności ekologicznej. Według Piotra Puchalskiego, rolnika prowadzącego gospodarstwo ekologiczne, w Polsce rolnictwo
ekologiczne często traktuje się jak skansen.
Zapomina się, że jest ono nowoczesne i innowacyjne. Rolnik zwrócił uwagę na zbyt częste zmiany przepisów dotyczących dotacji
dla rolników prowadzących takie gospodarstwa, brak dostępu do doradztwa technologicznego, znikomą ekologiczną produkcję
zwierzęcą.
Konferencja „Etyka w komunikacji:
jak naprawić debatę publiczną w Polsce?”
Próbę postawienia diagnozy stanu komunikacji w mediach i polityce podjęto w Senacie 19 marca 2019 r., podczas konferencji
„Etyka w komunikacji: jak naprawić debatę publiczną w Polsce?”, zorganizowanej
przez Komisję Kultury i Środków Przekazu we współpracy z Zespołem Etyki Słowa
Rady Języka PAN. Zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator Jan Maria Jackowski przypomniał,
że język polityki w II RP był niezwykle
agresywny i emocjonalny. To pokazuje, że
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emocje w debacie publicznej mają swoją
tradycję.
Prof. Anna Cegieła z Uniwersytetu
Warszawskiego przedstawiła najnowsze
wyniki badań socjologicznych, ukazujących tło społeczne niszczenia komunikacji
międzyludzkiej i komunikacji publicznej.
Wynika z nich, że mamy skłonność do zamykania się w małych grupach społecznych, żyjących blisko siebie. Cechuje nas
też m.in. mała skłonność do konsensusu
i zmian, słaba moralność publiczna, niskie
poczucie podmiotowości. Ks. prof. Michał
Drożdż z Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie wskazał na niebezpieczeństwa, na które narażony jest przekaz
wartości w mediach. To m.in. konkurencja
w szybkości i wyłączności dostarczania newsów, wprowadzanie w przestrzeń publiczną
własnych opinii, preferencja subiektywności
opinii, polaryzacja dziennikarzy i radykalizacja języka w celu uatrakcyjnienia przekazu.
Prof. Marek Kochan z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie
szanse naprawy komunikacji w mediach
widzi w stworzeniu standardów etyki komunikacji, dobrych wzorów, wypracowaniu
modelu dobrej debaty.
Z wyników badań na temat zjawiska
tzw. hejtu, przeprowadzonych wśród polskich internautów w marcu 2019 r., zaprezentowanych przez prof. Marka Kochana
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i dr. Adama Czarneckiego z firmy ARC Rynek
i Opinia, wynika m.in., że najczęściej „hejtują” młodzi (15–24 lata) internauci, dalej są
celebryci, dziennikarze i politycy. 85% badanych uważa, że „hejt” to poważny problem
społeczny. Większość zgadza się z tym, że
należy z nim walczyć, ale nie naruszając wolności słowa, mniejszość chciałaby tej walki
nawet za cenę wolności słowa.
Podczas konferencji dyskutowano także na temat etyki komunikacji w polityce.
Zaprezentowano liczne przykłady jej naruszeń. Zdaniem prof. Mirosława Karwata
z Uniwersytetu Warszawskiego w eliminacji
takich zjawisk pomógłby kodeks zachowań,
który już na etapie nauki w szkole kształtowałby postawy honorowe przyszłych dziennikarzy i polityków.
Senat w hołdzie prof. Zbigniewowi Relidze
w 10. rocznicę śmierci
20 marca 2019 r. marszałek Stanisław
Karczewski otworzył w Senacie wystawę
„Mistrz Religa. Człowiek, lekarz, polityk”,
przygotowaną przez Główną Bibliotekę Lekarską z okazji 10. rocznicy śmierci
tego wybitnego kardiochirurga, senatora
III i V kadencji, ministra zdrowia w latach
2005–07. „«Aby kogoś zapalić, trzeba samemu płonąć» – te słowa doskonale charakteryzują prof. Zbigniewa Religę, bo był
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on człowiekiem pochłoniętym pasją, robił
wszystko, żeby ratować życie ludzkie” – powiedział marszałek Senatu. Przypomniał,
że jako polityk prof. Zbigniew Religa w swojej działalności również był nastawiony
przede wszystkim na dobro pacjenta. „Dla
nas, polityków, pozostanie drogowskazem,
abyśmy zawsze pamiętali o tym, co najważniejsze w naszej działalności” – zapewnił
marszałek Stanisław Karczewski. „Prof.
Zbigniew Religa był osobą zupełnie niezwykłą, postacią absolutnie nietuzinkową
(...). Był rzeczywiście jak ogień, po prostu
płonął” – mówił prezydent Andrzej Duda.
„Życie profesora było piękne, bo wypełnione służbą człowiekowi, najwznioślejszym

ideom i najwyższym wartościom. Bycie lekarzem nie było dla niego wyuczoną profesją, tylko powołaniem” – napisał prezes
Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, którego list odczytała wicemarszałek
Sejmu Beata Mazurek.
Na wystawie zaprezentowano osobiste
pamiątki prof. Zbigniewa Religi, a także 20
plansz, na których wykorzystano m.in. materiały archiwalne udostępnione przez rodzinę prof. Zbigniewa Religi. Pokazują one
jego życie od dzieciństwa i młodości, działalność jako lekarza, naukowca i wykładowcy.
Wystawa przybliża również sylwetkę prof.
Zbigniewa Religi jako senatora i polityka,
m.in. kawalera Orderu Orła Białego.

Tego samego dnia prof. Zbigniewa Religę wspominali jego współpracownicy, lekarze, politycy i przyjaciele, m.in. dyrektor
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi Jan Sarna, główny inspektor
sanitarny dr Jarosław Pinkas, prof. Andrzej
Bochenek, senator Maria Pańczyk-Pozdziej,
europoseł Bolesław Piecha. Jak podkreślano,
prof. Zbigniew Religa miał charyzmę, emanował ciepłem, spokojem i dobrymi emocjami. W senackich uroczystościach wzięła
udział rodzina profesora – żona, córka i syn
z rodziną.
Wystawa poświęcona wizycie
gen. Władysława Sikorskiego
w Meksyku w 1942 r.
„Ta wystawa jest wyrazem wdzięczności
za szczególną gościnność Meksyku i miasta León w trudnych dla Polski czasach.
Jest także formą uczczenia przyjacielskich
relacji w 90. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu krajami
i 100-lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę” – mówił wicemarszałek Michał
Seweryński, otwierając 21 marca 2019 r.

w Senacie ekspozycję „Meksyk i Polska:
wspólna droga. Wizyta generała Władysława Sikorskiego w Meksyku w 1942 r.”.
Wicemarszałek przypomniał, że dzięki
porozumieniu, zawartemu 28 grudnia
1942 r. przez premiera polskiego rządu
na uchodźstwie Władysława Sikorskiego i meksykańskiego prezydenta Manuela Avilę Camacho, prawie 1500 zesłańców
z Syberii znalazło ratunek po opuszczeniu
Związku Sowieckiego z armią gen. Władysława Andersa.
Ambasador Meksyku w Polsce Alejandro Negrin Munoza podkreślił, że jego kraj
zawsze był przeciwny nazistowskiej i sowieckiej agresji na Polskę. Jak zaznaczył, Meksyk uważa stosunki z Polską za strategiczne
i pragnie je kontynuować zarówno na szczeblu państwowym, jak i parlamentarnym.
Na ekspozycji, zorganizowanej z inicjatywy Ambasady Meksyku w Polsce, zaprezentowano 40 fotografii ilustrujących
najważniejsze momenty wizyty gen. Władysława Sikorskiego w Meksyku w 1942 r.,
pochodzących ze zbiorów Narodowego Archiwum Meksyku i Narodowego Archiwum
Cyfrowego Polski.

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