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Szef Kancelarii Senatu 
Jakub Kowalski

Polska demokracja odrodziła się w  Se-
nacie. Taka główna myśl przyświecała 
obchodom 30-lecia odrodzenia Senatu i wy-
borów 4 czerwca 1989 r. Senat był tą Izbą 
parlamentu odzyskującej wolność Polski, 
w której wola narodu mogła się wówczas 
w pełni wyrazić. Odrodzony Senat, zniesio-
ny przez władze komunistyczne w 1946 r.  
na mocy sfałszowanego referendum, 

stał się areną demokratycznej debaty oraz kuźnią demokratycznej polity-
ki. To tu tworzyła się parlamentarna kultura i obyczaj. Od tych pierwszych 
po II wojnie światowej wolnych wyborów w  tej części Europy zaczął się  
upadek komunistycznej dyktatury.

Druga rocznica, którą obchodziliśmy, to 450-lecie unii lubelskiej. Dała 
ona początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej dziedzictwo pozostaje 
nadal aktualne. Unia połączyła wolnych z wolnymi i równych z równymi.  
Na tej samej zasadzie powinna się opierać współpraca europejskiej integracji. 

Tradycyjnie już początek maja był bogaty w  wydarzenia związane 
z dniem Polonii i Polaków poza granicami. Marszałek Senatu w swoim orę-
dziu, wygłoszonym z tej okazji, podkreślił, że naród polski jest wspólnotą 
wszystkich osób czujących się Polakami, niezależnie od ich miejsca zamiesz-
kania, a Polska jest domem wszystkich Polaków.

Miniony kwartał obfitował w  międzynarodowe wydarzenia parla-
mentarne z udziałem senatorów. W Senacie odbył się IV Szczyt Przewod-
niczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Szefowie 
izb dyskutowali o kształtowaniu wspólnej pamięci historycznej, znacze-
niu komunizmu w świadomości narodów i środkowoeuropejskiej wspól-
nocie doświadczeń. W Kijowie obradowało Zgromadzenie Parlamentarne  
Polska – Litwa – Ukraina, a w Lublinie Zgromadzenie Parlamentarne Pol-
ska – Litwa. Odbyły się także spotkania w formacie Trójkąta Weimarskiego  
i Grupy Wyszehradzkiej. 

Skuteczność działania Izby zależy nie tylko od jakości debaty, której Se-
nat stanowi forum, ale też od nowoczesności jego organizacji, w szczególności 
zaś od jakości pracy Kancelarii Senatu. W obecnej kadencji wdrażamy system 
elektronicznego zarządzania dokumentacją. Dzięki cyfryzacji kancelaria sta-
je się nowoczesnym urzędem. Te zmiany pozwalają elastycznie i skutecznie 
reagować na potrzeby senatorów, prezydium Izby i opinii publicznej. Po-
stanowiłem podzielić się z Państwem swoimi uwagami na temat cyfryzacji, 
naszej pracy i planów na przyszłość. Zachęcam do lektury Kroniki Senatu.
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To wybrani w 1989 r. senatorowie przygo-
towali reformę samorządową i ustawy ma-
jące zadośćuczynić represjonowanym przez 
ustrój komunistyczny.

3–4 czerwca 2019 r. odbyły się uroczy-
ste obchody 30. rocznicy wolnych wyborów 
do Senatu 4 czerwca 1989 r. i odrodzenia 
Izby. Z tej okazji odbyło się wiele wydarzeń 
przypominających Polakom o tej ważnej dla 
naszego kraju dacie.

Obchody zainaugurowało otwarcie 
przez marszałka Stanisława Karczewskie-
go 3 czerwca na Krakowskim Przedmieściu 
w  Warszawie wystawy „Rok 1989. Musi-
my wygrać”. Jak mówił marszałek Senatu,  
„30 lat temu przygotowywaliśmy się do wol-
nych wyborów do Senatu i nie w pełni de-
mokratycznych do Sejmu. Dzisiaj cieszę się,  
że możemy wspólnie obchodzić święto 
demokracji i  wolności”. „Niech ta wysta-
wa przypomina, że zawsze chcemy wolnej 
Polski. Niech służy temu, aby bohaterowie 
sprzed 30 lat pozostali w pamięci naszych 
dzieci i wnuków” – dodał. 

Obchody 30. rocznicy  
wolnych wyborów do Senatu

4 i 18 czerwca 1989 r. odbyły się wybory do 
Sejmu i Senatu, które zakończyły się wiel-
kim zwycięstwem „Solidarności”. Tego 
dnia, jak pisał prof. Antoni Dudek, „mi-
liony Polaków zadały przy pomocy kartki 
wyborczej śmiertelny cios komunistycznej 
dyktaturze”.

W pełni wolne były wybory jedynie do 
odrodzonego Senatu, powołanego w wyni-
ku ustaleń Okrągłego Stołu i wprowadzonego 
ustawą o zmianie Konstytucji PRL z 7 kwiet-
nia 1989 r. Do Senatu wybrano 99 senato-
rów – kandydatów Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” i  1  senatora niezależnego. 
4 lipca 1989 r. odbyło się inauguracyjne po-
siedzenie Senatu I kadencji. Przez następne 
półtora roku, do czasu w pełni wolnych wy-
borów do Sejmu I kadencji i Senatu II kaden-
cji, Izba wyższa stanowiła dla Polaków ważny 
punkt odniesienia i przyczółek demokracji. 

Najważniejsze wydarzenia
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„Musimy wygrać także dziś, w 2019 r., 
musimy wygrać rok 1989 w kontekście dru-
giej bardzo ważnej rocznicy – czerwca 1979 r. 
i pierwszej wizyty papieża Jan Pawła II, który 
wlewał w nas wiarę w to, że można wygrać 
z komunizmem” – przekonywał senator Jan 
Żaryn, jeden z inicjatorów zorganizowania 
wystawy. Jak mówił, musimy wygrać, czy-
li wlać w siebie polski zbiorowy optymizm,  
że tego 1989 r. nikomu nie oddamy.

Ekspozycja, przygotowana przez Cen-
trum Informacyjne Senatu, przypomniała 
najważniejsze wydarzenia, które doprowa-
dziły do odsunięcia od władzy komunistów 
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przeżywaliśmy jako dzień radości, a nawet 
wyzwolonego entuzjazmu”. Jak dodał, dzień 
ten przeszedł do historii jako wręcz symbo-
liczny dzień odzyskania wolności, mimo że 
na w pełni wolne wybory trzeba było jeszcze 
poczekać 2 lata. „O ile tak było wtedy w od-
niesieniu do wyborów do Sejmu, o tyle wy-
bory do Senatu były całkowicie wolne i były 
zwycięskie. Po 43 latach została odtworzona 
druga izba parlamentu, powstał odnowio-
ny Senat” – mówił metropolita warszawski. 
„Historia 30 lat, historia wielu kadencji Se-
natu, którą przynosicie do archikatedry war-
szawskiej, by Panu Bogu podziękować przede 
wszystkim za to dzieło, dokonane przez 30 lat, 
to przecież była wielka praca i wielka służba 
dla Polski, dla dobra wspólnego, wielka służ-
ba najpierw dla człowieka. I za tę roztropną 
troskę o człowieka i dobro wspólne chcemy 
dzisiaj Panu Bogu dziękować, ale chcemy tak-
że prosić o Boże błogosławieństwo na dalsze 
lata pracy Senatu i na to wszystko, co jest 
przed wami jako senatorami” – mówił kar-
dynał Kazimierz Nycz. 

W ramach obchodów marszałek Stani-
sław Karczewski, minister infrastruktury 
Andrzej Adamczyk i prezes Poczty Polskiej 
Przemysław Sypniewski zaprezentowa-
li okolicznościowy znaczek, wyemitowany 
z  tej okazji przez Pocztę Polską. W opinii 
marszałka Senatu wybory 4 czerwca 1989 r. 
nie były jednorazowym aktem, prowadziła 
do nich droga naznaczona ważnymi wyda-
rzeniami, m.in. uchwaleniem Konstytucji 
3 maja, której święto przywrócili senatoro-
wie I kadencji. To dzięki ich pracy nastąpiło 
przyspieszenie przemian. 

„To dobrze, że pojawiła się inicjatywa 
upamiętnienia tej rocznicy znaczkiem pocz-
towym, ponieważ pamięć ludzka jest ułomna. 

i zapoczątkowały przemiany demokratyczne 
w naszym kraju, m.in. utworzenie Komite-
tu Obywatelskiego przy Przewodniczącym 
NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie, obra-
dy Okrągłego Stołu i  jego kontestatorów, 
Pomarańczową Alternatywę, zjazd NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 
ponowną rejestrację „Solidarności”, stu-
denckie demonstracje w sprawie rejestra-
cji NZS, kampanię wyborczą i kandydatów 
strony solidarnościowej, przeciwników wy-
borów kontraktowych, pierwsze posiedzenia 
nowo wybranych Sejmu i Senatu. Wystawa 
była bogato ilustrowana zdjęciami Jarosła-
wa Macieja Goliszewskiego, dokumentalisty 
pierwszej „Solidarności”, opozycji demokra-
tycznej, obrad Okrągłego Stołu. 

4 czerwca uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. w intencji ojczyzny w archikate-
drze św. Jana Chrzciciela. Przewodniczył 
jej metropolita warszawski kardynał Kazi-
mierz Nycz, uczestniczyli w niej marszał-
kowie Sejmu i Senatu – Marek Kuchciński 
i  Stanisław Karczewski, przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych, senato-
rowie obecnej i poprzednich kadencji oraz 
byli opozycjoniści.

W  homilii kardynał Kazimierz Nycz 
przypomniał, że 4 czerwca 1989 r. miały miej-
sce szczególnie zapamiętane w Polsce wybory 
parlamentarne, a „tamten dzień 4 czerwca 
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8 czerwca 2019 r. odbył się multimedial-
ny pokaz 3D na budynku Polskiej Akademii 
Nauk – Pałacu Staszica w Warszawie. Widzo-
wie mogli zobaczyć prezentację o tematyce hi-
storycznej, przedstawiającą okres przemian 
w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w.

4 czerwca 2019 r. senatorowie zebrali 
się na uroczystym posiedzeniu, w którym 
uczestniczyli m.in. prezydent RP Andrzej 
Duda, premier Mateusz Morawiecki, naj-
wyżsi przedstawiciele władz państwowych, 
prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałko-
wie i senatorowie poprzednich kadencji Se-
natu, kardynał Kazimierz Nycz i nuncjusz 
apostolski w Polsce apb Salvatore Pennac-
chio. Przed przystąpieniem do obrad zebrani 
minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych sena-
torów III RP.

Otwierając posiedzenie, marszałek Se-
natu Stanisław Karczewski odczytał uchwa-
łę w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła 
II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia 
Senatu RP i częściowo wolnych wyborów 
do Sejmu RP, podjętą przez Izbę 28 maja 
2019 r. Przypomniano w niej, że słowa wy-
powiedziane przez papieża Jana Pawła  II 
na pl. Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 
1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi. Tej Ziemi!”, zapadły głębo-
ko w zbiorową pamięć Polaków, stając się 
sygnałem do niezwykłych przemian. „Obu-
dzeni jako naród przez Jana Pawła II, zna-
leźliśmy w sobie siłę, by wbrew przemocy 
i kłamstwu budować sferę wolności w ofiar-
nej działalności opozycji demokratycznej 
oraz w ramach wielkiego ruchu «Solidar-
ność»” – napisano w  uchwale. Podkreślono,  
że realizacja tego hasła stała się możliwa, 
gdy w  Polsce i  w  innych krajach Europy 

Dzięki temu ktoś za kilkadziesiąt lat, biorąc 
ten znaczek do ręki, będzie mógł odpowie-
dzieć sobie na pytanie, co stało się 4 czerw-
ca 1989 r.” – mówił minister infrastruktury  
Andrzej Adamczyk. 

Tego dnia w Teatrze Wielkim – Operze 
Narodowej odbył się koncert orkiestry sym-
fonicznej Sinfonia Varsovia z okazji obchodów 
30.  rocznicy częściowo wolnych wyborów 
do Sejmu i wolnych wyborów do Senatu. 

Obchody 4 czerwca zakończył Telewi-
zyjny Wielki Test Wiedzy o 4 czerwca 1989 r., 
który odbywał się na żywo w studiu telewizyj-
nym i w sali obrad Senatu – tu uczestniczyli 
w nim urodzeni w 1989 r. rówieśnicy Izby.

4–8 czerwca 2019 r. Kancelaria Senatu, 
Muzeum Historii Polski i Fundacja PGNiG 
zorganizowały bezpłatną grę miejską „Wy-
bory’ 89”. Jej uczestnicy, startując na pl. Kon-
stytucji, a  finiszując w  Parku Marszałka 
Edwarda Rydza-Śmigłego, mieli okazję prze-
nieść się do  Warszawy 1989  r., na krótko 
przed wolnymi wyborami do Senatu, i wcie-
lić się w role młodych mieszkańców stoli-
cy, którzy 4 czerwca 1989 r. po raz pierwszy 
wzięli udział w wyborach. Mieli za zadanie 
poznać sylwetki kandydatów na senatorów, 
skompletować ich nazwiska na karcie do gło-
sowania i podjąć decyzję, na którego z nich 
chcą zagłosować. 
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Wschodniej zaczęły się kruszyć podstawy 
komunistycznego systemu. 30  lat temu, 
4 czerwca 1989 r., Polacy mogli po raz pierw-
szy potwierdzić swoje niepodległościowe 
aspiracje w akcie wyborczym.

„Wybory 4 czerwca 1989 r. były wielkim 
zwycięstwem Polaków, wielkim tryumfem, 
który zmienił świat. To dzięki tym wybo-
rom i postawie Polaków nastąpiła przemia-
na ustrojowa w  całej Europie centralnej, 
upadł mur berliński, w efekcie rozpadł się 
także Związek Radziecki” – mówił prezydent 
Andrzej Duda. Jak zaznaczył, przeżywamy 
dni, które odsyłając nas wspomnieniem 
w przeszłość, mają z punktu widzenia hi-
storii Rzeczypospolitej i  naszej teraźniej-
szości bardzo szczególny wymiar. Podkreślił,  
że wszystkim, którzy zrozumieli słowa wy-
powiedziane przez papieża Jana Pawła  II 
podczas pamiętnej pielgrzymki do  kraju 
w 1979 r., to, co stało się w 1980 r., wyda-
wało się cudem. Narodziny największego 
na świecie ruchu społecznego, jakim była 
„Solidarność”, walka lat 80., cierpienie, bar-
dzo często i śmierć, a wreszcie – zwycię-
stwo tego 1989 r., emanowały właśnie tutaj, 
w odrodzonym Senacie. „Wybory 4 czerwca 
1989 r. stały się wielkim zwycięstwem Pola-
ków. Chociaż tak ukształtowane, że do Sejmu 
nie były w pełni wolne, to jednak Polacy po-
kazali, że w sposób zdecydowany odrzucają 
komunizm i komunistów. Odrzucając listę 
krajową, odrzucili tamten ustrój i tamtą wła-
dzę – przedstawicieli Moskwy w Warszawie” 
– mówił prezydent.  

„Dzisiejsze nasze spotkanie jest świę-
tem wolności, świętem demokracji” – powie-
dział marszałek Sejmu Marek Kuchciński. 

Przypomniał kolejne wystąpienia przeciw-
ko władzy komunistycznej, noc stanu wo-
jennego, ustalenia przy Okrągłym Stole. 
„Czerwcowe wybory rozpoczęły Jesień Lu-
dów, zmieniły oblicze Polski, oblicze całego 
kontynentu. Runęła żelazna kurtyna” – za-
znaczył marszałek Marek Kuchciński.

„4 czerwca 1989 r. Polacy niejako przelali 
na Senat swoje pragnienia wolności i demo-
kracji” – powiedział premier Mateusz Mora-
wiecki. Jak zauważył, to one utorowały drogę 
do  wolnych wyborów do  Sejmu w  1991  r. 
„Trzeba pamiętać też o  innym, smutnym 
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4 czerwca, tym z 1992 r., kiedy upadł rząd 
Jana Olszewskiego, co pokazuje, jak niełatwa 
jest nasza historia” – podkreślił premier.

„Urna to jest taki pniak. Wrzucisz «nie» 
wychodzi «tak» – tym dowcipem Polacy 
skwitowali wyniki sfałszowanego przez ko-
munistów referendum z 1946 r., w którym 

odebrano nam Senat” – mówił marszałek 
Stanisław Karczewski. Jak dodał, to refe-
rendum stało się „oszustwem założycielskim 
PRL”. Przypomniał, że 30 lat temu dla Pola-
ków nadeszła chwila, na którą czekały poko-
lenia. Ruszyła fala demokratycznych zmian. 
Od  słów Jana Pawła II, wypowiedzianych 
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cenne rozwiązania w  poprawianiu pra-
wa, wnosi inicjatywy ustawodawcze, także 
uwzględniające petycje obywateli” – prze-
konywał marszałek Stanisław Karczew-
ski. Dodał, że Izba tradycyjnie, podobnie 
jak w II Rzeczpospolitej, opiekuje się Polo-
nią i Polakami za granicą. Prowadzi rów-
nież aktywną dyplomację parlamentarną.  
Intensywnie zabiega, by Europa nie zamy-
kała drzwi przed naszymi sąsiadami i osta-
tecznie połączyła nas, „wolnych z wolnymi 
i równych z równymi”, jak niegdyś Unia Lu-
belska, tak teraz Europejska.

„Senat jest trwałym filarem demo-
kratycznego państwa, łączy tradycję z no-
woczesnością. Nadal będzie intensywnie 
pracował dla dobra Polski, spełniania na-
szych marzeń o wolnej, niepodległej, zasob-
nej, demokratycznej ojczyźnie” – zapewnił 
marszałek.

na placu Zwycięstwa w Warszawie, poprzez 
„Solidarność”, kontrakt Okrągłego Stołu 
dotarliśmy do 4 czerwca 1989 r. „W Polsce 
odbyły się wolne wybory do Senatu. To na-
sza Izba była demokratycznie wybranym 
przedstawicielstwem narodu w tym wiel-
kim plebiscycie. Polacy opowiedzieli się za 
wolnością, odnieśliśmy wielkie zwycięstwo!” 
– podkreślił marszałek Senatu.

Przypomniał, że jako państwo i naród 
w ciągu tych 30 lat przeszliśmy długą drogę. 
„Nie uniknęliśmy błędów i ostrych zakrętów. 
Nie brakowało podziałów i sporów. Dotknęły 
nas też tragedie, największa z nich to kata-
strofa smoleńska. Ale ciągle jesteśmy w dro-
dze, chcemy doganiać najlepiej rozwinięte 
gospodarki, zapewnić godne życie wszyst-
kim Polakom” – powiedział marszałek.

„Rola izby wyższej w tworzeniu prawa 
jest nie do przecenienia. Senat wprowadza 

Rozmowa z szefem Kancelarii Senatu  
ministrem Jakubem Kowalskim 

– Kancelaria Senatu jest 
nowoczesnym urzędem. Za- 
pewne już wkrótce nie będzie-
my posługiwać się papierowy-
mi dokumentami. Czy taki cel 
przyświecał Panu przy obej-
mowaniu urzędu?

– To życie narzuciło cel, 
który trzeba było szybko 
osiągnąć. Kancelaria miała 
sporo do nadrobienia w sto-
sunku do innych urzędów 
administracji publicznej, 
głównie w  zakresie cyfry-
zacji. Zaczęliśmy od tego,  
co przytłoczyło nas po prze-
jęciu środków na opiekę nad 
Polonią i Polakami za granicą od MSZ. Musieliśmy sobie z tym poradzić i udało nam 
się zbudować cyfrowy generator ofert. Dzięki temu fundacje i stowarzyszenia, które 
starają się o pieniądze z Senatu na zadania w ramach opieki nad Polonią, składają doku-
menty elektronicznie, również elektronicznie je poprawiają i uzupełniają. Za pośredni-
ctwem generatora prowadzona jest korespondencja i w ten sposób powstaje baza danych 
o wnioskach i przyznanych środkach. Obie strony są z tego rozwiązania zadowolone,  
bo ułatwia ono pracę i przyspiesza przyznawanie pieniędzy, które teraz szybciej pozwa-
lają wypełniać zadania na rzecz naszych rodaków poza granicami.  
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– Generator ofert zachęcił do dalszego unowocześniania kancelarii.
– Gdy okazało się, że generator ofert usprawnił pracę, zdecydowałem o wprowa-

dzeniu w Kancelarii Senatu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), 
stworzonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Ten system także wdrożyliśmy w kan-
celarii z powodzeniem, chociaż początkowo część pracowników i senatorów odnosiło się 
do niego sceptycznie. W Senacie nie było to proste, bo system musiał objąć pracowników 
i senatorów, a te grupy różni tryb pracy i sposób jej dokumentowania. Przez pierwszy 
rok kancelaria pracowała równocześnie w systemie elektronicznym i tradycyjnym, pa-
pierowym. Teraz jest nam łatwiej, bo nauczyliśmy się pracy w EZD. Dziękuję senatorom  
za to, że mimo początkowego sceptycyzmu prowadzą sprawy w tym systemie i korzystają 
z podpisu elektronicznego. Na bazie tego systemu w 2022 r. powstanie EZD RP, który 
obejmie całą administrację publiczną w Polsce. Kancelaria zakwalifikowała się do pilota-
żowego programu, przygotowującego administrację państwową do jego wprowadzenia. 

– Co nas czeka w najbliższym czasie?
– W ramach EZD udało nam się częściowo scyfryzować proces zamówień publicz-

nych i mamy ambicję, by od stycznia 2020 r. ten proces był w pełni ukończony. Jeśli chodzi 
o przeniesienie do systemu cyfrowego do cyfrowego obrotu dokumentów finansowych, 
jesteśmy gotowi, by jeszcze w tym roku w pełni akceptować e-faktury i radzić sobie z nimi 
bez ich drukowania i marnowania papieru.

– Ostatnio pojawiła się informacja o przystąpieniu Kancelarii Senatu do programu 
GovTech Polska, co wzbudziło niepokój niektórych senatorów.

– Zapewniam wszystkich, że nie ma powodów do niepokoju. Postępy w cyfryzacji 
kancelarii, które są nieuniknione, pozwoliły nam odważnie spojrzeć na program GovTech 
Polska. Ten program powstał, żeby pomagać administracji publicznej kreować nowe roz-
wiązania. GovTech ma łączyć instytucje publiczne z firmami prywatnymi, innowacyj-
nymi, które mają inne spojrzenie na rozwiązania cyfrowe i mogą pomóc administracji 
publicznej znaleźć odpowiednie narzędzia. To miałoby wspomagać prace senackiego 
działu stenogramów, operatorów telewizyjnych, którzy obsługują posiedzenia Senatu 
i komisji senackich. System pozwoli szybko i automatycznie identyfikować mówców na 
podstawie analizy dźwięku i wykonywać konwersję mowy na tekst. Pojawiły się obawy, 
że ten system może pójść w stronę inwigilacji senatorów, ale dziś przecież także na sali 
obrad i w salach prac komisji senackich są mikrofony i wszystko jest rejestrowane, każde 
posiedzenie jest transmitowane. Nic się zatem nie zmieni.
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Zmiana w składzie  
Prezydium Senatu

W związku z wyborem wicemarszałka Ada-
ma Bielana na posła do Parlamentu Euro-
pejskiego Izba na 81. posiedzeniu wybrała 
senatora Marka Pęka na wicemarszałka 
Senatu. 

– Czy także w innych dziedzinach kancelaria stała się nowocześniejsza?
– Tak, np. w kwestii komunikacji. Transmisje obrad Senatu i komisji przenieśliśmy 

tam, gdzie ich miejsce w XXI w., czyli do mediów społecznościowych, bo w nich w dużej 
mierze obecnie toczy się debata publiczna. Dość szybko te transmisje znalazły się na Fa-
cebooku. Przedefiniowaliśmy zatem proces informowania o tym, co się dzieje w Senacie. 
Senat uruchomił też swoje konto na Twitterze i kanał na YouToube, który cieszy się coraz 
większą popularnością. Chcemy zmodernizować senacką stronę internetową, bo media 
społecznościowe i krótkie komunikaty będą zyskiwały na znaczeniu. Przebudowaliśmy też 
intranet – nasz wewnętrzy system komunikowania z pracownikami. Pracujemy obecnie 
nad narzędziem, które pozwoli senatorom zamawiać samochody z senackiej kolumny 
transportu poprzez aplikację zainstalowaną w telefonach lub SMS. Nie zapominamy jed-
nak o innych sposobach komunikowania – stronie internetowej, „Kronice Senatu”, poczcie 
elektronicznej. Korzystamy z tych form i staramy się je unowocześniać.

– Jakie wyzwania w zakresie cyfryzacji stoją przed kancelarią w przyszłej kadencji?
– Podstawowe wyzwanie to włączenie do EZD dokumentacji z posiedzeń Sena-

tu i jego organów w całym procesie legislacyjnym. Chcielibyśmy w przyszłej kadencji,  
by wszyscy senatorowie zostali włączeni w system EZD związany z pracą Senatu. Jestem 
optymistą w tej sprawie, bo widzę, że senatorowie, mimo początkowych obaw, korzystają 
z EZD, niekiedy z pomocą pracowników kancelarii, ale dobrze sobie radzą z elektronicz-
nymi dokumentami.

Rozpatrzone ustawy

76. posiedzenie Senatu 
(11–12 kwietnia 2019 r.)

Jednorazowe świadczenie dla emerytów 
i rencistów

Warunki nabywania prawa do jednora-
zowego świadczenia pieniężnego i zasady 
jego wypłaty określa ustawa o jednorazo-
wym świadczeniu pieniężnym dla emery-
tów i rencistów w 2019 r., przyjęta przez 
Senat bez poprawek. Zgodnie z nią świad-
czenie w wysokości 1100 zł brutto otrzyma-
ją osoby mające prawo do emerytur i rent 
w systemach: powszechnego ubezpiecze-
nia, ubezpieczenia społecznego rolników, 
zaopatrzenia emerytalno-rentowego żoł-
nierzy zawodowych i  funkcjonariuszy 
służb mundurowych, a  także uprawnio-
ne do emerytur pomostowych, świadczeń 
i  zasiłków przedemerytalnych, rent so-
cjalnych, nauczycielskich świadczeń kom-
pensacyjnych, rodzicielskich świadczeń Wicemarszałek Marek Pęk.

Z posiedzeń Senatu
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uzupełniających oraz rent inwalidów wo-
jennych i wojskowych.

Świadczenie będzie ustalane z urzędu 
i wypłacane przez właściwe organy emery-
talno-rentowe w maju 2019 r., z wyjątka-
mi przewidzianymi do wypłaty w czerwcu  
2019 r. Nie będzie miało wpływu na upraw-
nienia osób ubiegających się o inne świadcze-
nia, zasiłki, pomoc lub wsparcie. Nie będzie 
też podlegać potrąceniom i  egzekucjom. 
Świadczenie otrzyma ponad 9,8 mln osób. 
Koszt jego wypłaty wyniesie 10,8 mld zł.

Walka z fałszowaniem wskazań liczników 

Ograniczenie fałszowania wskazań liczni-
ków (drogomierze) w pojazdach, zwłaszcza 
w importowanych używanych samocho-
dach osobowych, ma na celu ustawa o zmia-
nie ustawy – Prawo o  ruchu drogowym 
oraz ustawy – Kodeks karny, przyjęta przez 
Izbę bez poprawek. Wymianie będzie pod-
legał licznik, który nie odmierza przebiegu 
pojazdu lub jest nierozerwalnie związany 
z wymienianym elementem pojazdu. Nowy 
drogomierz musi być sprawny i właściwy 
dla danego typu pojazdu. 

Właściciel lub posiadacz pojazdu, który 
wymienił drogomierz, będzie musiał w cią-
gu 14 dni od dnia wymiany przeprowadzić 
w stacji kontroli pojazdów odczyt licznika. 
Za tę usługę będzie pobierana opłata w wy-
sokości nie wyższej niż 100 zł. Odczyt dro-
gomierza będzie możliwy po złożeniu przez 
właściciela lub posiadacza pojazdu pisemne-
go oświadczenia o wymianie drogomierza, 
sporządzonego na urzędowym formularzu.

Zmiana wskazań licznika, ingeren-
cja w  prawidłowość jego pomiaru, a  tak-
że zlecenie zmiany wskazań lub ingerencji 

w prawidłowość pomiaru będą karane po-
zbawieniem wolności od 3 miesięcy do 3 lat.

Zapobieganie nielegalnemu  
wywozowi leków 

Nielegalnemu wywozowi leków za grani-
cę ma przeciwdziałać nowelizacja usta-
wy – Prawo farmaceutyczne. Wprowadza 
mechanizmy walki z nieprawidłowościa-
mi na rynku farmaceutycznym, w szcze-
gólności z  tzw. odwróconym łańcuchem 
dystrybucji produktów leczniczych (pozy-
skiwanie leków refundowanych z rynku 
detalicznego i  ich odsprzedaż za granicę 
za wyższą cenę), powodującym niedobory 
leków, w tym ratujących życie, i poważnie 
zagrażającym zdrowiu pacjentów. Nowe-
la wprowadza kary za nielegalną sprzedaż 
produktów leczniczych przez podmioty 
prowadzące działalność leczniczą, a tak-
że za nabycie produktów leczniczych nie-
zgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem. 
Zakazuje zaopatrywania się przez hurtow-
nie farmaceutyczne w produkty lecznicze  
od podmiotów prowadzących obrót detalicz-
ny. Zakłada sprawniejsze przeprowadzenie 
inspekcji i kontroli dystrybucji produktów 
leczniczych i rozszerzenie zakresu współ-
pracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycz-
nej z Policją i Strażą Graniczną.

Senat wprowadził 2 poprawki do usta-
wy. Doprecyzował przepisy dotyczące usta-
lania kosztów udzielenia pomocy Policji 
lub Straży Granicznej przy przeprowadza-
niu kontroli lub inspekcji, a także przepisy 
umożliwiające zakup w aptece ogólnodostęp-
nej lub w punkcie aptecznym tych samych 
produktów leczniczych, które można kupić 
w  sklepach ogólnodostępnych i  sklepach 
specjalistycznego zaopatrzenia medycznego. 

Senator Ryszard Majer, sprawozdawca Komisji Rodzi-
ny, Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie ustawy 
o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emery-
tów i rencistów w 2019 r.

Głosowanie w sprawie nowelizacji prawa farmaceu- 
tycznego.
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Wybór ławników Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 61 § 2 i art. 66 ustawy  
z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Se-
nat wybrał 21 ławników Sądu Najwyższego 
I kadencji.

Zgoda na powołanie prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych Se-
nat wyraził zgodę na powołanie Jana No-
waka na prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

77. posiedzenie Senatu  
(25–26 kwietnia 2019 r.)

Decyzje dyrektorów o dopuszczeniu  
uczniów do matury

W szkołach, w których rady pedagogiczne 
nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów 
do matury, będzie mógł o tym zdecydować 
dyrektor szkoły, a w szczególnych wypad-
kach – nauczyciel wyznaczony przez organ 
prowadzący, jak zakłada ustawa o zmianie 
ustawy o systemie oświaty i ustawy – Pra-
wo oświatowe. Ma to umożliwić klasyfikację 
uczniów i przeprowadzenie matur. W nowe-
lizacji zapisano także, że jeżeli dyrektor lub 
nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasy-
fikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie 
ostatnich klas techników i liceów ogólno-
kształcących dostaną świadectwa po zakoń-
czeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
czyli po 26 kwietnia 2019 r. 

Izba przyjęła nowelę bez popra-
wek, wcześniej odrzuciwszy wniosek o jej 
odrzucenie.

Likwidacja odwołań w sprawie powołania 
kandydatów na sędziów SN

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustro-
ju sądów administracyjnych, przyjęta przez 
Izbę bez poprawek, zakłada, że nie będzie 
możliwości wnoszenia odwołań od uchwał 
Krajowej Rady Sądownictwa zawierających 
wnioski o powołanie przez prezydenta wy-
łonionych kandydatów na  sędziów Sądu 
Najwyższego. Umorzeniu ulegną ponadto 
toczące się przed Naczelnym Sądem Admi-
nistracyjnym postępowania w sprawach 
indywidualnych, dotyczących powołania do 
pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 
SN. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybuna-
łu Konstytucyjnego z 25 marca 2019 r. (sygn. 
akt K12/18), który orzekł, że przepisy, usta-
lające zasady wyboru sędziów – członków 
Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm, są 
zgodne z konstytucją. TK uznał jednocześ-
nie, że niekonstytucyjny jest przepis umoż-
liwiający odwołanie się do NSA od uchwał 
KRS, zawierających wnioski o powołanie 
sędziów Sądu Najwyższego.

Senatorowie: Tadeusz Kopeć, Jan Dobrzyński i Robert 
Gaweł (od lewej) podczas tajnego głosowania w spra-
wie wyboru ławników Sądu Najwyższego.

Senator Kazimierz Wiatr, sprawozdawca Komisji Nau-
ki, Edukacji i Sportu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe. 

Debata nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju 
sądów administracyjnych.
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78. posiedzenie Senatu  
(8–9 maja 2019 r.)

Rozszerzenie programu „Rodzina 500+”

Wszystkie dzieci do 18 lat, w tym również 
jedynacy, bez względu na dochody rodziny, 
zastaną objęte programem „Rodzina 500+”, 
jak przewiduje nowelizacja ustawy o pomo-
cy państwa w wychowywaniu dzieci, przy-
jęta przez Senat bez poprawek.

Dotychczas świadczenie przyznawa-
no na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze 
przysługiwało tylko po spełnieniu kryte-
riów dochodowych – 800 zł netto miesięcz-
nie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto 
w  rodzinie, której członkiem jest dziecko 
z niepełnosprawnością. Zgodnie z nowelą 
prawo do świadczenia zyskają również dzieci 
do 18. roku życia umieszczone w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych.

Wnioski o przyznanie świadczenia na 
nowych zasadach, czyli bez kryterium do-
chodowego, będzie można składać w wersji 
papierowej od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji 
elektronicznej – od 1 lipca 2019 r. Jeśli zło-
ży się wniosek w okresie lipiec–wrzesień 
2019 r., świadczenie zostanie przyznane 
z wyrównaniem od 1  lipca 2019 r. Nowe-
lizacja wprowadza również 3-miesięczny 
termin – liczony od dnia urodzenia dzie-
cka – na złożenie wniosku o świadczenie na 
nowo narodzone dziecko. Świadczenie zo-
stanie wówczas przyznane z wyrównaniem 
od dnia narodzin dziecka.

Nowe przepisy umożliwią także przy-
znanie – z zachowaniem ciągłości – świad-
czenia wychowawczego drugiemu rodzicowi 

dziecka w razie śmierci rodzica, któremu 
świadczenie zostało przyznane na  dany 
okres, lub jeśli zmarł przed rozpatrzeniem 
wniosku. Dotychczas w takiej sytuacji dru-
gi rodzic musiał złożyć „swój” wniosek 
o świadczenie.

Ułatwienie korzystania z uprawnień 
pracowniczych

Pracownicy będą mogli łatwiej korzy-
stać z uprawnień związanych z  ich rów-
nym traktowaniem, ochroną w wypadku 
korzystania z  uprawnień rodzicielskich, 
mobbingiem, wydawaniem świadectw 
pracy i  terminem przedawnienia rosz-
czeń ze stosunku pracy dzięki nowelizacji 
ustawy – Kodeks pracy. Zmiany to m.in. 
objęcie szczególną ochroną przed rozwią-
zaniem stosunku pracy innych członków 
rodziny pracownika, korzystających z ur-
lopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego; 
umożliwienie w razie mobbingu dochodze-
nia od pracodawcy odszkodowania także 
wówczas, gdy pracownik nie rozwiązał sto-
sunku pracy, ale – na skutek stosowanych 
wobec niego działań – poniósł konkretną 
szkodę; zaostrzenie przepisów dotyczących 
odpowiedzialności pracodawcy za niewy-
danie pracownikowi świadectwa pracy.

Izba przyjęła ustawę z 1 poprawką. Do-
dano przepis, zgodnie z którym pracodawca 
jest obowiązany wydać pracownikowi świa-
dectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy, 
jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego 
stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia roz-
wiązania lub wygaśnięcia poprzedniego sto-
sunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych 
wydanie świadectwa pracy w tym terminie 
nie będzie możliwe, pracodawca w  ciągu 
7 dni od dnia upływu tego terminu prześle 
świadectwo pracy pocztą. 

Senator Andrzej Kamiński, sprawozdawca Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie 
nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowy-
waniu dzieci.

Sprawozdawczyni komisji: ustawodawczej i rodziny  
w sprawie nowelizacji kodeksu pracy senator Grażyna 
Sztark.
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Uszczelnienie systemu VAT

Dalsze uszczelnienie systemu podatku od 
towarów i usług oraz zminimalizowanie 
ryzyka nieświadomego udziału uczciwych 
podatników w karuzelach VAT ma na celu 
nowelizacja ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw, którą 
Senat przyjął bez poprawek.

Nowela wprowadza wykaz podatników 
VAT, dysponujący informacjami o podatni-
kach i ułatwiający podmiotom prowadzącym 
działalność szybką identyfikację ich kontra-
hentów. Wykaz będzie udostępniany w Biu-
letynie Informacji Publicznej na  stronie 
urzędu obsługującego ministra właściwego 
ds. finansów publicznych.

Niższe stawki podatku od wydobycia  
miedzi i srebra 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od wy-
dobycia niektórych kopalin, przyjęta przez 
Izbę bez poprawek, obniża o 15% stawki po-
datku od wydobycia miedzi i srebra poprzez 
zmniejszenie współczynników przyjmowa-
nych do obliczania stawki podatku od ich 
wydobycia. Bez zmian pozostaną maksy-
malne i minimalne stawki podatku. Naj-
większym płatnikiem tego podatku jest 
KGHM Polska Miedź.

Narodowa Strategia Onkologiczna 

Opracowanie i przyjęcie Narodowej Stra-
tegii Onkologicznej umożliwi ustawa o Na-
rodowej Strategii Onkologicznej, przyjęta 
przez Izbę bez poprawek. To program wie-
loletni na lata 2020–30 o charakterze kom-
pleksowym i długookresowym, stanowiący 
odpowiedź na wzrost zachorowań i śmier-
telność na choroby nowotworowe w Polsce. 

Celem strategii będą przede wszystkim 
zmniejszenie zachorowalności na choro-
by nowotworowe, umieralności z powodu 
tych chorób oraz poprawa jakości życia cho-
rych i ich rodzin. Narodowa Strategia On-
kologiczna ma wytyczyć kierunki rozwoju 
poszczególnych obszarów systemu opieki 
onkologicznej i obszarów wspierających on-
kologię. Zawierać ma działania z zakresu 
profilaktyki, wczesnego wykrywania, diag-
nostyki i leczenia chorób nowotworowych. 
Działania wspierające opiekę onkologicz-
ną obejmować będą m.in. rozwój eduka-
cji i kształcenia kadr medycznych, badań 
naukowych wprowadzających innowacyj-
ne metody leczenia i poprawę zarządzania 
zasobami.

Strategię opracuje zespół działający 
przy ministrze zdrowia. W jego skład wej-
dą m.in. przedstawiciele ministra zdrowia, 
prezydenta, Narodowego Funduszu Zdro-
wia, Konferencji Rektorów Akademickich 
Uczelni Medycznych, towarzystw onkolo-
gicznych i organizacji zrzeszających pacjen-
tów onkologicznych.

Lepsza opieka zdrowotna w szkołach

Zapewnienie równego dostępu do opieki 
zdrowotnej w szkołach bez względu na miej-
sce zamieszkania ucznia i typ szkoły ma 
zapewnić ustawa o opiece zdrowotnej nad 
uczniami, przyjęta przez Senat bez popra-
wek. Zakłada też zwiększenie efektywno-
ści świadczeń zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych udzielanych w ra-
mach tej opieki. Opieka zdrowotna w szkole 
ma objąć opiekę profilaktyczną i stomatolo-
giczną, a także promocję zdrowia. Opiekę 

Senator Krystian Probierz (z lewej), sprawozdaw-
ca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  
w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od wydoby-
cia niektórych kopalin.

Senator Dorota Czudowska, sprawozdawczyni Komi-
sji Zdrowia w sprawie ustawy o Narodowej Strategii 
Onkologicznej.
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środków przekazu informacji). Nowela 
ustala jednakowe warunki wykonywa-
nia tej działalności. Wszyscy pośrednicy 
w  przewozie będą musieli mieć licencje, 
ich zdobycie jednak będzie znacznie uła-
twione. Zostanie zlikwidowana możliwość 
wprowadzenia – przez radę gminy liczą-
cej powyżej 100 tys. mieszkańców – obo-
wiązku szkolenia i egzaminu z topografii 
i znajomości przepisów prawa miejscowe-
go dla przedsiębiorcy osobiście wykonują-
cego przewozy lub kierowcy przez niego 
zatrudnionego.

Nowela wprowadza obowiązek prowa-
dzenia elektronicznego rejestru przez po-
średnika przy przewozie osób; przez 5 lat 
mają być w nim przechowywane wszystkie 
informacje na temat zleceń przewozowych.

Izba wprowadziła 15 poprawek do usta-
wy. Zrównano wymogi wobec kierowców 
ubiegających się o licencję na przewóz osób 
samochodem osobowym, pojazdem samo-
chodowym przeznaczonym konstrukcyjnie 
do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób 
(łącznie z kierowcą), a także taksówką. Do-
precyzowano, że przedsiębiorca – pośred-
nik przy przewozie osób musi dokonywać 
wszystkich czynności z  tego zakresu wy-
łącznie na rzecz przewoźników mających 
odpowiednią licencję. Przedsiębiorcy świad-
czącemu usługi przewozu taksówką wydawa-
na będzie tylko 1 licencja, a na każdy pojazd 
służący do prowadzenia takiej działalności – 
wypis tej licencji, zmiana wskazań urządzeń 

zdrowotną mają sprawować: pielęgniarka 
środowiska nauczania i wychowania albo 
higienistka szkolna i lekarz dentysta. Miej-
sca realizacji świadczeń to gabinet profilak-
tyki zdrowotnej, gabinet stomatologiczny 
w szkole lub poza szkołą albo dentobus.

Mniejsze ograniczenia przy zakupie ziemi 

Ograniczenia przy zakupie ziemi i obrocie 
nią będą mniejsze dzięki ustawie o zmia-
nie ustawy o kształtowaniu ustroju rolne-
go oraz niektórych innych ustaw, przyjętej 
przez Senat bez poprawek. Według no-
wych przepisów działki rolne i grunty do 
1 ha (dotychczas do 0,3 ha) położone w ob-
rębie miast będzie mogła kupić osoba nie-
będąca rolnikiem. Nowela nie przewiduje 
ograniczeń co do liczby kupowanych dzia-
łek w mieście, na terenach wiejskich nato-
miast na cele nierolne będzie można kupić 
tylko 1 działkę. Gdy powierzchnia nabytej 
ziemi przekroczy 1 ha, trzeba będzie pro-
wadzić działalność rolniczą i  nie będzie 
można zbyć ziemi przez 5 lat (dotychczas 
10 lat). Możliwe będzie zbycie takich grun-
tów przed upływem 5 lat za zgodą dyrekto-
ra Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR) w drodze decyzji administracyj-
nej, a nie sądowej. KOWR nadal będzie miał 
prawo pierwokupu działki zarówno na wsi, 
jak i w mieście. 

Ustawa rozszerza też katalog osób, 
na rzecz których może być zbyta nierucho-
mość, o rodzeństwo rodziców i pasierbów. 
Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości 
rolne będą mogły nabywać uczelnie na cele 
dydaktyczne, a państwowe lub samorządowe 
osoby prawne – na cele publiczne.

Zasady uczciwej konkurencji  
dla przewoźników

Rynek przewozu osób samochodami osobo-
wymi i taksówkami porządkuje noweliza-
cja ustawy o zmianie ustawy o transporcie 
drogowym, tzw. lex Uber. Wprowadza m.in. 
definicję pośrednictwa przy przewozie 
osób samochodem osobowym i  taksów-
ką (działalność gospodarcza, polegająca 
na przekazywaniu zleceń przewozu z wyko-
rzystaniem domen internetowych, aplika-
cji mobilnych, programów komputerowych 
i systemów teleinformatycznych lub innych 

Sprawozdawca komisji: gospodarki i infrastruktury  
w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy  
o transporcie drogowym senator Adam Gawęda.
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w 15 krajach za wschodnią granicą, powsta-
łych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, 
które nie uznają podwójnego obywatel-
stwa. Osoby ubiegające się o Kartę Polaka 
muszą wykazać swój związek z polskością, 
m.in. przynajmniej bierną znajomość ję-
zyka polskiego, to, że jedno z rodziców lub 
dziadków bądź dwoje pradziadków było na-
rodowości polskiej. Posiadacze Karty Pola-
ka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem 
osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie 
kartę stałego pobytu, po roku otrzymają 
obywatelstwo polskie, będą mogli liczyć na 
pomoc w okresie adaptacji (m.in. świadcze-
nie pieniężne na pokrycie kosztów gospoda-
rowania i bieżącego utrzymania na okres 
do 9 miesięcy, dofinansowanie do wynajmu 
mieszkania, intensywnej nauki języka pol-
skiego czy kursów zawodowych).

Nowela precyzuje termin, w  którym 
konsul lub wojewoda wyda decyzję o przy-
znaniu albo odmowie przyznania Karty 
Polaka (nie później niż 30 dni od dnia przed-
stawienia przez właściwe organy informa-
cji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego), 
a  także decyzję o  przedłużeniu ważności 
Karty Polaka albo odmowie przedłużenia 
(nie później niż 30 dni od dnia przedstawie-
nia przez właściwe organy informacji służb).

Senat uchwalił 3 poprawki do noweli. 
Skrócił z 90 do 30 dni termin, w jakim właś-
ciwe organy mają obowiązek przedstawić in-
formację, czy wobec osoby wnoszącej o Kartę 
Polaka zachodzą okoliczności określone 
w ustawie, przemawiające za odmową przy-
znania karty. Wprowadził też przepis przej-
ściowy, przesądzający, że sprawy wszczęte 
i niezakończone przed dniem wejścia w ży-
cie ustawy będą prowadzone na podstawie 
przepisów dotychczasowych. Dokonał rów-
nież zmiany redakcyjnej.

pomiarowo-kontrolnych w pojeździe nie bę-
dzie powodować utraty licencji wydanej dla 
całego przedsiębiorstwa. Przed upływem 
7-dniowego terminu, w którym każdy po-
średnik musi zweryfikować, czy współpra-
cujący z nim przewoźnik ma odpowiednią 
licencję, pośrednik nie straci licencji ani nie 
zostanie ukarany karą pieniężną za zlecenie 
przewozów przewoźnikowi bez uprawnień. 
Pozostałe poprawki miały charakter dopre-
cyzowujący i technicznolegislacyjny.

Nowa skala energooszczędności

Skalę oznaczeń energooszczędności pro-
duktów związanych z  energią uaktual-
nia nowelizacja ustawy o  informowaniu 
o  zużyciu energii przez produkty wyko-
rzystujące energię oraz o  kontroli rea-
lizacji programu znakowania urządzeń 
biurowych. Wprowadza nowe, czytelniej-
sze etykiety energetyczne dla produktów 
elektrycznych, co pozwoli konsumentom 
zaoszczędzić pieniądze dzięki łatwiejszemu 
wyborowi energooszczędnych urządzeń. 
Nowy system przewiduje znakowanie pro-
duktów w skali od A do G, gdzie A oznacza 
najwyższą oszczędność, a G – największe 
zużycie energii. Wymogami co do etykieto-
wania ma być objętych 15 grup produktów, 
m.in. pralki i klimatyzatory. 

Nowela, przyjęta przez Izbę bez popra-
wek, dostosowuje polskie przepisy do rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/1369, ustanawiającego nowe ramy 
etykietowania energetycznego. Ustala obo-
wiązki dostawców i dystrybutorów urządzeń 
objętych rozporządzeniem, zawiera także 
przepisy umożliwiające kontrolę przestrze-
gania nowych zasad, w  tym przeciwdzia-
łanie wprowadzaniu do obrotu produktów 
niespełniających warunków regulacji, przez 
Inspekcję Handlową, Urząd Komunikacji 
Elektronicznej oraz Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów.

Karta Polaka na całym świecie

Rozszerzenie działania Karty Polaka na 
wszystkie kraje świata zakłada noweliza-
cja ustawy o Karcie Polaka. Karta Polaka 
potwierdza przynależność do narodu pol-
skiego i  obecnie jest przyznawana oso-
bom polskiego pochodzenia żyjącym  

Senator Artur Warzocha, sprawozdawca komi-
sji spraw emigracji w sprawie nowelizacji ustawy  
o Karcie Polaka.
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79. posiedzenie Senatu 
(24 i 28 maja 2019 r.)

Przywrócenie połączeń autobusowych 

Przywrócenie zlikwidowanych połączeń 
w małych miejscowościach zapewni ustawa 
o Funduszu rozwoju przewozów autobuso-
wych o charakterze użyteczności publicz-
nej, przyjęta przez Izbę bez poprawek. Ma to 
przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyj-
nemu. Dofinansowanie z funduszu obejmie 
linie niefunkcjonujące co najmniej od 3 mie-
sięcy przed obowiązywaniem ustawy i te, 
na które umowa o świadczenie usług doty-
czących publicznego transportu zbiorowego 
zostanie zawarta po wejściu ustawy w życie.

Odtwarzanie zlikwidowanych połączeń 
ma odbywać się we współpracy z samorzą-
dami gminnymi, powiatowymi i wojewódz-
kimi. Nowy fundusz wraz z  Funduszem 
Dróg Samorządowych będą stanowić 2 fi-
lary przywracania transportu lokalnego. 
Fundusz tworzony na mocy ustawy będzie 
państwowym funduszem celowym, pozosta-
jącym w dyspozycji ministra ds. transportu, 
a obsługiwanym przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Maksymalny limit wydatków 
z budżetu państwa na dofinasowanie fun-
duszu rozwoju przewozów autobusowych 

Powrót do służby uniewinnionego 
funkcjonariusza

Powrót do służby funkcjonariusza zwol-
nionego za czyn wypełniający jednocześnie 
znamiona przestępstwa i przewinienia dy-
scyplinarnego, a następnie uniewinnionego 
w postępowaniu karnym umożliwi nowe-
lizacja ustawy o Policji. Jej projekt przygo-
towała Izba w reakcji na petycję P9–04/17, 
wniesioną do Senatu w 2017 r. Nowelizacja 
umożliwi rehabilitację prawną i powrót do 
służby uniewinnionego w postępowaniu 
karnym funkcjonariusza Policji i  Straży 
Granicznej, który – w wyniku wymierzenia 
kary dyscyplinarnej w postaci wydalenia ze 
służby za czyn wypełniający jednocześnie 
znamiona przestępstwa i przewinienia dy-
scyplinarnego – został zwolniony ze służby.

Nowela znosi termin ograniczający 
prawo do wniesienia wniosku o wznowie-
nie każdego postępowania dyscyplinarne-
go na korzyść funkcjonariuszy ABW, CBA, 
SW, BOR, SOP i Straży Marszałkowskiej. 
W wypadku Policji i Straży Granicznej ter-
min ten będzie wynosił 10 lat, z wyjątkiem 
postępowań dyscyplinarnych zakończonych 
wydaleniem ze służby. W takim wypadku 
prawo wniesienia wniosku o wznowienie 
postępowania również nie będzie ograni-
czone terminem. Po  śmierci funkcjona-
riusza takie prawo będzie przysługiwało 
członkowi rodziny uprawnionemu do renty  
rodzinnej.

Izba uchwaliła 4 poprawki do ustawy. 
Wskazała, że postępowanie dyscyplinar-
ne nie może być wznowione na niekorzyść 
funkcjonariusza, gdy ustała karalność czynu, 
który był przedmiotem postępowania. Wpro-
wadziła też poprawki redakcyjne i ujednoli-
cające terminologię ustawy.

Senator Aleksander Pociej, sprawozdawca Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie 
nowelizacji ustawy o Policji.

Senatorowie Grzegorz Peczkis i Piotr Florek (od le-
wej), sprawozdawcy komisji: infrastruktury i samo-
rządu terytorialnego w sprawie ustawy o Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej.
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Przestępstwo zgwałcenia dziecka nie bę-
dzie podlegać przedawnieniu. W  noweli 
podniesiono wiek prawnokarnej ochrony 
dzieci z  15 do 16  lat. Podwyższono także 
wymiar kary za pedofilię. Gwałcicielowi 
dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzie-
nia. Jeżeli natomiast osoba małoletnia pozo-
stawała pod pieczą sprawcy, dolna granica 
kary zostanie podwyższona do 8 lat. Gdy 
następstwem gwałtu będzie śmierć dzie-
cka, sprawcy ma grozić kara dożywocia. 
Podwyższono też wymiar kar za seksual-
ne wykorzystanie dzieci. Sprawcy brutal-
nych zbrodni pedofilskich nie będą mogli 
zostać przedterminowo zwolnieni z więzie-
nia. W najcięższych wypadkach sąd będzie 
mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego 
warunkowego zwolnienia. Zgodnie z usta-
wą zakres informacji ujawnianych w tzw. 
rejestrze pedofilów zostanie uzupełniony 
o dane dotyczące zawodu wyuczonego i wy-
konywanego przez sprawcę w chwili popeł-
nienia przestępstwa.

Nowela wprowadza też elastyczny wy-
miar kar, aby sądy mogły orzekać zgodnie 
z poczuciem sprawiedliwości i współmiernie 
do ciężaru winy. Likwiduje karę 25 lat pozba-
wienia wolności, wprowadza elastyczny wy-
miar kar: od 1 miesiąca do 30 lat pozbawienia 
wolności i dożywocia. Ustawa przewiduje 
także karę dożywotniego pozbawienia wol-
ności bez możliwości warunkowego zwol-
nienia, orzekaną wobec sprawców, którzy 
są trwale niebezpieczni dla społeczeństwa, 
również tych w przeszłości skazanych na 
dożywocie albo na 20 i więcej lat więzienia, 
a dopuszczających się kolejnego przestęp-
stwa, ukaranego dożywociem.

o  charakterze użyteczności publicznej 
w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach 
kolejnych, od 2020 do 2028 r. – 800 mln zł. 
Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 
1 wozokilometra ma obowiązywać do koń-
ca 2021 r., potem będzie ustalana w kwocie 
nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. 
Samorząd terytorialny będzie musiał dopła-
cić nie mniej niż 10% środków własnych do 
kwoty deficytu danego przewozu.

Nowe zadania Polskiej Agencji Kosmicznej

Zakres zadań Polskiej Agencji Kosmicznej 
(PAK) porządkuje i doprecyzowuje nowe-
lizacja ustawy o Polskiej Agencji Kosmicz-
nej. Dostosowuje też nadzór nad nią do 
rozwiązań obowiązujących w innych kra-
jach europejskich, zwłaszcza w państwach 
członkowskich Europejskiej Agencji Kos-
micznej. Wprowadza także usprawnienia 
w organizacji Polskiej Agencji Kosmicznej. 

PAK ma w większym stopniu wspierać 
polski przemysł kosmiczny i użytkowanie 
przestrzeni kosmicznej oraz rozwój technik 
kosmicznych i badań. Będzie eksperckim za-
pleczem dla instytucji państwowych związa-
nych z polityką kosmiczną, ma im doradzać 
i służyć swoją specjalistyczną wiedzą. Do jej 
zadań w zakresie obronności i bezpieczeń-
stwa państwa dodano 2  nowe dziedziny: 
technologie rakietowe i  analizę zagrożeń 
w przestrzeni kosmicznej. Agencja będzie 
też wspierać promocję polskiej gospodarki 
i myśli naukowej na arenie międzynarodo-
wej. Z pomocy PAK będą mogły korzystać 
również podmioty prywatne, w tym firmy 
z branży.

Izba odrzuciła wniosek o  odrzucenie 
ustawy i przyjęła ją z 4 poprawkami dopre-
cyzowującymi i  porządkującymi – m.in. 
uzupełniono wytyczne do wydania aktu wy-
konawczego, tak aby wydane rozporządzenie 
mogło odnosić się do wszystkich form udzie-
lania wsparcia, doprecyzowano okoliczności 
fakultatywnego odwołania prezesa agencji 
przed upływem kadencji.

Zaostrzenie kar za przestępstwa pedofilii

Zaostrzenie kar za przestępstwa pedofi-
lii i  likwidację kar w zawieszeniu wobec 
sprawców brutalnych zbrodni pedofilskich 
przewiduje nowelizacja kodeksu karnego. 

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas 
debaty nad nowelizacją kodeksu karnego. 



20 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Senat zdecydował, że do sprawców, dzia-
łających w  zorganizowanej grupie albo 
w związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowe-
go, oraz sprawców przestępstw o charakte-
rze terrorystycznym nie będzie stosowany 
przepis o orzekaniu kary wolnościowej za-
miast pozbawienia wolności. Jeżeli prze-
stępstwo szczególnie zuchwałej kradzieży 
popełniono na  szkodę osoby najbliższej,  
to – na podstawie senackiej poprawki – ści-
gane będzie na wniosek pokrzywdzonego. 
Izba postanowiła wyeliminować sytuacje, 
w których nawet minimalny udział Skarbu 
Państwa, jednostki samorządu terytorialne-
go lub państwowej osoby prawnej w spółce 
prawa handlowego uzasadniałby przyznanie 
statusu osoby pełniącej funkcję publiczną 
członkowi jej zarządu, rady nadzorczej lub 
komisji rewizyjnej, prezesowi, dyrektorowi, 
prokurentowi, głównemu księgowemu lub 
skarbnikowi. Pozostałe poprawki miały cha-
rakter redakcyjny i porządkujący.

Łatwiejsze zaopatrzenie w wyroby 
medyczne

Istotne usprawnienie zaopatrzenia w wyro-
by medyczne zapewni nowelizacja ustawy 
o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go oraz wyrobów medycznych, przyjęta 
przez Izbę bez poprawek. Ułatwienia będą 
dotyczyć pacjentów, osób wystawiających 
zlecenia i ich wykonawców. Zmiany pomo-
gą wdrożyć system, który zwalnia osoby 
otrzymujące zlecenie na wyroby medyczne 

Nowe przepisy podwyższają rów-
nież wymiar kary m.in. za rozbój; rozbój 
z użyciem broni; spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu; udział w zorgani-
zowanej grupie przestępczej; porwanie dla 
okupu; pozbawienie wolności ze szczegól-
nym udręczeniem; handel ludźmi. Określo-
ne czyny zostaną uznane za przestępstwo, 
np. przygotowanie do zabójstwa; przyjęcie 
zlecenia zabójstwa; uchylanie się od napra-
wienia szkody wyrządzonej przestępstwem; 
kradzież zuchwała, np. kieszonkowa, bez 
względu na wartość skradzionej rzeczy.

Izba wprowadziła do noweli 42 popraw-
ki. Jedna z nich wprowadza fakultatywne, 
a nie – jak uchwalił Sejm – obligatoryjne, 
orzekanie o zakazie stosowania warunko-
wego przedterminowego zwolnienia osób, 
które będąc prawomocnie skazane na do-
żywotnie pozbawienie wolności albo dłu-
goterminową karę pozbawienia wolności, 
ponownie dopuściły się ciężkiego prze-
stępstwa. Senat utrzymał obowiązujący 
okres niezbędny do ubiegania się o warun-
kowe przedterminowe zwolnienie z odbycia 
reszty kary sprawców skazanych na najsu-
rowsze kary pozbawienia wolności, czy-
li w  wymiarze nie krótszym niż 25  lat. 
W katalogu okoliczności łagodzących karę 
uwzględniono pojednanie się pokrzywdzo-
nego ze sprawcą. Na podstawie senackiej 
poprawki od 2 do 15  lat więzienia będzie 
groziło nie tylko za obcowanie płciowe z ma-
łoletnim poniżej 15  lat, ale także za czyn 
polegający na doprowadzeniu go do obco-
wania płciowego. Izba wydłużyła też okres, 
przed upływem którego nie może nastąpić 
przedawnienie występków przeciwko życiu 
i zdrowiu, popełnionych na szkodę małolet-
niego; pokrzywdzony będzie mógł zgłosić 
przestępstwo do 40., a nie do 30. roku życia. 
Przedawnieniu nie będzie podlegało prze-
stępstwo gwałtu na dorosłym ze szczegól-
nym okrucieństwem. Senat zrezygnował 
z minimalnej 3-miesięcznej przerwy jako 
przesłanki fakultatywnego orzeczenia 
elektronicznej kontroli miejsca pobytu, 
obowiązkową kontrolą miejsca pobytu ob-
jęto wyłącznie najbardziej niebezpiecznych 
skazanych. Zgodnie z inną senacką popraw-
ką karane będzie niezawiadomienie o zlece-
niu zabójstwa. Kolejna zmiana zwiększyła 
do 300 stawek dziennych lub do 300 tys. zł 
grzywny, orzekane wyrokiem nakazowym. 

Debata nad nowelizacją ustawy o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
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Ułatwienie stosowania pracowniczych  
planów kapitałowych

Zmiany, które zapewnią wdrożenie pra-
cowniczych planów kapitałowych (PPK), 
wprowadza nowelizacja ustawy o pracow-
niczych planach kapitałowych, ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych oraz ustawy – Prawo ban-
kowe. Szczególnie trudne do stosowania są 
dotychczasowe przepisy dotyczące limitu 
dla wpłat na pracownicze plany kapitało-
we, czyli limitu do wysokości 30-krotności 
średniego wynagrodzenia. Ustalony limit 
sprawia duże kłopoty także pracownikom 
i pracodawcom, ale przede wszystkim Pol-
skiemu Funduszowi Rozwoju w zakresie 
stosowania systemu ewidencji uczestników 
i rozliczania dopłat. Nowelizacja znosi limit 
30-krotności podstawy wpłat w pracowni-
czych planach kapitałowych. Ma to ułatwić 
życie pracownikom i pracodawcom, którzy 
mogą nie mieć pewności, czy osiągnęli ten 
limit. Nowela ustala też maksymalny limit 
wpłat i dopłat możliwych do dokonania na 
wszystkie rachunki uczestnika PPK do wy-
sokości 50 tys. dolarów amerykańskich we-
dług średniego kursu NBP.

Ustawa, przyjęta przez Izbę bez po-
prawek, wprowadza też do systemu PPK 
inne uproszczenia, m.in. rozszerza kata-
log zatrudnionych o  osoby na  urlopach 
wychowawczych lub pobierające zasiłek 
macierzyński, umożliwia przekazywanie 
informacji uczestnikom PPK za  pomocą 
systemu teleinformatycznego instytucji fi-
nansowej lub w postaci papierowej. Zgodnie 
z nowelą wszyscy pracodawcy będą wpłacać 

z  obowiązku potwierdzania prawa do 
świadczeń w oddziale wojewódzkim Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. Będzie ono 
weryfikowane za  pośrednictwem syste-
mu elektronicznego, dzięki czemu pacjent 
uda się do sklepu lub apteki bezpośrednio 
z gabinetu lekarza. Nowelizacja przewidu-
je też znaczne ograniczenie liczby danych 
na zleceniu, a także umożliwia ministro-
wi zdrowia wydanie dodatkowych wzo-
rów uproszczonych, żeby jeszcze bardziej 
zmniejszyć objętość formularza.

Kolejna zmiana wprowadzana noweli-
zacją dotyczy modelu finansowania projektu 
tzw. TOPSOR (tryb obsługi pacjenta w szpi-
talnym oddziale ratunkowym). Zostaną 
do niego włączone wszystkie SOR w Polsce, 
które będą finansowane ze środków Mini-
sterstwa Zdrowia.

Darmowy pobyt rodziców w szpitalu  
z chorym dzieckiem

Rodzice przebywający w szpitalu z chorym 
dzieckiem lub z  osobą niepełnosprawną 
w stopniu znacznym nie będą musieli płacić 
za zajmowane łóżko ani za otrzymane po-
siłki dzięki nowelizacji ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którą 
Izba poparła bez poprawek. Zgodnie z no-
wymi przepisami szpitale nie będą mia-
ły prawa pobierać opłat od rodziców lub 
opiekunów za pobyt z dzieckiem albo oso-
bą niepełnosprawną w szpitalu lub innym 
zakładzie leczniczym. Nowelizacja usta-
wy ma przyczynić się do jak najczęstszych 
i nieograniczonych kontaktów hospitalizo-
wanych chorych dzieci lub niepełnospraw-
nych z bliskimi.

Sprawozdawca Komisji Zdrowia w sprawie nowelizacji 
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
senator Waldemar Kraska.

Senator Antoni Szymański, sprawozdawca komi-
sji: budżetu i rodziny w sprawie nowelizacji ustawy  
o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
oraz ustawy – Prawo bankowe. 
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Lepsza kontrola obrotu bronią i amunicją

Lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją, 
a także wdrożenie Systemu Rejestracji Bro-
ni (SRB) zapewni ustawa o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materiałami wybucho-
wymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym. Dostosowuje polskie pra-
wo do dyrektywy Rady Unii Europejskiej, 
która wprowadza obowiązek prowadzenia 
skomputeryzowanego systemu rejestracji 
danych o każdej broni palnej objętej tą dy-
rektywą. W ustawie wprowadzono defini-
cje odnoszące się do broni palnej w związku 
z jej wwozem i wywozem czasowym do kra-
jów trzecich, tranzytem przez kraj trzeci do 
kraju trzeciego, a także zasady wydawania 
zezwoleń na wywozy broni palnej, procedu-
ry uproszczone w zakresie wywozu czaso-
wego i powrotnego broni palnej na wniosek 
przedsiębiorców albo podmiotów, którym 
została udzielona koncesja na wytwarzanie 
lub obrót bronią palną.

Ustawa określa zasady podejmowa-
nia i  wykonywania przez przedsiębior-
ców działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania materiałów wybuchowych, 
broni, amunicji oraz wyrobów i technolo-
gii o  przeznaczeniu wojskowym lub poli-
cyjnym i obrotu nimi, a także kontroli tej 
działalności. Umożliwi przewóz amunicji 
na podstawie jednego dokumentu – zgody 
przewozowej, poświadczonej przez właś-
ciwego komendanta wojewódzkiego policji 
bez konieczności uzyskania zgody ministra 
ds. gospodarki. Nowe przepisy nie przewi-
dują wymiany dotychczas udzielonych kon-
cesji. W ustawie określono również zasady 

z wynagrodzeń do 15 dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym zostały ob-
liczone i pobrane.

Dodatkowym warunkiem pobierania 
przez podmioty zarządzające PPK wyna-
grodzenia za osiągnięty wynik będzie ko-
nieczność osiągnięcia stopy zwrotu przez 
fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny 
lub subfundusz na poziomie nie niższym 
niż 75%  najwyższych stóp zwrotu w  ra-
mach funduszy tej samej zdefiniowanej daty.  
Te przepisy nie będą jednak stosowane  
do końca roku kalendarzowego, w którym 
upływają 2 lata od dnia utworzenia fundu-
szu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego 
lub subfunduszu.

Likwidacja płynnego przekształcania  
spółdzielni pracy w spółki handlowe

Likwidację możliwości płynnego prze-
kształcania spółdzielni pracy w  spółki 
handlowe przewiduje nowelizacja ustawy – 
Prawo spółdzielcze, której projekt przygoto-
wał Senat. Zanim spółdzielnia przekształci 
się w spółkę prawa handlowego, będzie mu-
siała przejść proces likwidacji. Nowelizacja, 
przyjęta przez Izbę bez poprawek, dostoso-
wuje przepisy do wyroku i postanowienia 
Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. (sygn. 
akt K 25/12; sygn. akt S 5/15), który uznał 
niezgodność przepisów prawa spółdzielcze-
go z konstytucją. Zdaniem TK ustawodawca 
powinien zagwarantować członkom spół-
dzielni nieuczestniczącym w spółce prze-
kształcanej przynajmniej zwrot ich pełnego 
wpłaconego udziału członkowskiego, a tak-
że odpowiedniego udziału w wypracowanej 
nadwyżce bilansowej spółdzielni.

Senator Wojciech Piecha, sprawozdawca Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie 
nowelizacji prawa spółdzielczego.

Debata nad ustawą o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu ma-
teriałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wy-
robami i technologią o przeznaczeniu wojskowym  
lub policyjnym.
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Izba uchwaliła 16 poprawek do nowe-
lizacji. Jedna z  nich eliminuje osoby po-
zostające we wspólnym gospodarstwie 
z niepełnosprawnym spośród uprawnionych 
do  wyższej bonifikaty. Kolejna zapewnia 
możliwość skorzystania z najwyższej boni-
fikaty obowiązującej w roku, w którym na-
stąpiło przekształcenie, gdy zaświadczenia 
o przekształceniu zostaną wydane i doręczo-
ne po 30 listopada 2019 r. Pozostałe zmiany 
mają charakter doprecyzowujący, redakcyj-
ny i legislacyjny. 

80. posiedzenie Senatu 
(4 czerwca 2019 r.)

Uroczyste obrady

W 30. rocznicę wolnych wyborów do Senatu 
senatorowie zebrali się w Sali Kolumnowej 
Sejmu, gdzie początkowo obradował Senat 
I kadencji. Na uroczystym posiedzeniu byli 
obecni m.in. prezydent RP Andrzej Duda, 
marszałek Sejmu Marek Kuchciński, pre-
mier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele 
władz państwowych, prezes PiS Jarosław 
Kaczyński, marszałkowie i senatorowie po-
przednich kadencji Senatu, nuncjusz apo-
stolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio 
oraz szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu  – 
Agnieszka Kaczmarska i Jakub Kowalski.

81. posiedzenie Senatu 
(26 czerwca 2019 r.)

Niższe ceny energii do końca 2019 r.

Kontynuację ochrony odbiorców energii 
elektrycznej w Polsce przed wzrostem cen 
energii w drugiej połowie 2019 r. zapew-
nia ustawa zmieniająca ustawę o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektó-
rych innych ustaw, ustawę o efektywności 
energetycznej oraz ustawę o biokomponen-
tach i biopaliwach ciekłych. Umożliwia też 
podmiotom, które zainwestowały w efek-
tywność energetyczną, uzyskanie wspar-
cia państwa. Do końca 2019 r. ceny prądu 
zostaną utrzymane według stawek z 2018 r. 
dla 98% odbiorców końcowych (m.in. go-
spodarstwa domowe, mikro- i  małe fir-
my, szpitale, jednostki sektora finansów 

oczyszczania terenów z materiałów wybu-
chowych i niebezpiecznych.

Senat przyjął ustawę z 29 poprawkami, 
głównie doprecyzowującymi, ujednolicają-
cymi terminologię i redakcyjnymi, 

Większe zasoby gruntów na program 
„Mieszkanie +”

Sprawniejszą realizację programu „Miesz-
kanie +” dzięki zwiększeniu zasobu gruntów, 
które będą wykorzystywane na cele miesz-
kaniowe, umożliwi nowelizacja ustawy 
o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Kra-
jowy Zasób Nieruchomości (KZN) ma pozy-
skiwać nieruchomości stanowiące własność 
lub oddane w użytkowanie wieczyste 1-oso-
bowych spółek Skarbu Państwa. Podmioty 
te będą musiały przekazywać cyklicznie do 
KZN wykazy nieruchomości, którymi go-
spodarują. Gdy nieruchomość ujęta w wy-
kazie zostanie przekazana do zasobu KZN, 
spółkom wypłacana będzie kwota, wyliczo-
na na podstawie wartości rynkowej nieru-
chomości. Dzięki noweli Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa i Agencja Mienia Woj-
skowego mają efektywniej zasilać Krajowy 
Zasób Nieruchomości gruntami, które bę-
dzie można wykorzystać pod budownictwo 
mieszkaniowe.

Nowe przepisy nie będą stosowane 
do gruntów zarządzanych przez Lasy Pań-
stwowe, gdyż zwykle są położone w dużych 
zwartych kompleksach leśnych, co istotnie 
ogranicza ich wykorzystanie pod inwestycje 
mieszkaniowe.

Senator Wiesław Dobkowski, sprawozdawca ko-
misji: infrastruktury i samorządu terytorialnego  
w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości.



24 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

cywilnym ma się rozpoczynać od posie-
dzenia przygotowawczego, służącego roz-
wiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia 
dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy. 
Jeśli ogłoszenie wyroku w procesie cywil-
nym nie będzie możliwe już na pierwszej 
rozprawie, to sędzia na posiedzeniu przy-
gotowawczym będzie zobowiązany od razu 
wyznaczyć kilka następujących bezpośred-
nio po sobie terminów rozpraw. 

Nowela przewiduje też skrócenie ter-
minów rozpraw, m.in. dzięki rozszerzeniu 
możliwości składania zeznań na  piśmie 
przez strony postępowania i świadków, któ-
rzy nie mogą stawić się na rozprawę, np. 
ze względu na pobyt za granicą. W mniej 
skomplikowanych sprawach cywilnych ma 
się odbywać tylko 1 rozprawa, na której za-
padnie wyrok. Usprawnieniu procedur ma 
także służyć zwięzłość uzasadnień wyro-
ków. W myśl nowych przepisów sędziowie 
nie będą musieli przepisywać treści zeznań 
i  dokumentów z  akt sprawy ani cytować 
orzeczeń Sądu Najwyższego, wystarczy zary-
sowanie istoty problemu. Nowela likwiduje 
też wymóg odczytywania wyroku, gdy nikt 
nie stawił się na jego ogłoszenie.

Izba odrzuciła wniosek o  odrzucenie 
ustawy i uchwaliła do niej 16 poprawek. Jed-
na ze zmian usuwa przepis, który przewiduje 
surowsze rygory w stosunku do profesjo-
nalnych pełnomocników, w tym obowiązek 
wniesienia opłaty dodatkowej w razie nie-
prawidłowego opłacenia środka zaskarżenia 
i jego odrzucenia z tego powodu. Inna po-
prawka zmierza do zapewnienia zgodności 
z konstytucją w zakresie wznawiania postę-
powań. Kolejna doprecyzowuje, że obowią-
zek zwrotu kosztów procesu może zostać 

publicznych, w tym samorządy, państwowe 
jednostki nieposiadające osobowości praw-
nej). Odbiorcy ci, z wyjątkiem gospodarstw 
domowych, będą musieli składać specjal-
ne oświadczenie o spełnianiu wymogów 
ustawowych. 

Od 1  lipca 2019  r. przedsiębiorstwa 
obrotu nie będą już musiały oferować cen 
energii elektrycznej na poziomie z 30 czerw-
ca 2018 r. średnim i dużym przedsiębior-
stwom. Istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że od lipca 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu 
podniosą im ceny energii elektrycznej. No-
welizacja wprowadza możliwość ubiegania 
się przez średnie i duże przedsiębiorstwa 
o  dopłatę do każdej kupionej, a  zużytej 
w II połowie 2019 r. ilości energii w ramach 
dozwolonej przepisami UE pomocy de mi-
nimis (200 tys. euro w ciągu 3 lat podatko-
wych). Sprzedawcy energii, którzy od 1 lipca 
będą dostarczać energię odbiorcom po usta-
lonej ustawowo cenie, będą mogli ubiegać się 
o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi 
publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty 
Różnicy Ceny, a u prezesa URE – o określe-
nie indywidualnych kosztów, określających 
wysokość wypłaty różnicy ceny. 

Nowela, którą Izba przyjęła bez popra-
wek, przedłuża też o 2 lata, do 30 czerwca 
2021 r., działanie obecnego systemu wsparcia 
efektywności, opartego na tzw. białych cer-
tyfikatach. Przewiduje ponadto, że o wspar-
cie zakupu samochodów elektrycznych lub 
wodorowych będą się także mogły ubiegać 
osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej. 

Reforma przepisów kodeksu postępowania 
cywilnego

Ograniczenie przewlekłości postępowań 
i orzekania na podstawie niewystarczają-
cego materiału dowodowego, zwiększenie 
terminowości rozpraw, poprawa organi-
zacji sądów i lepsze traktowanie obywateli 
w sądach to cele nowelizacji ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego. Nowe prze-
pisy zakładają m.in., że pozwany w procesie 
cywilnym jeszcze przed rozpoczęciem po-
stępowania będzie musiał pisemnie od-
nieść się do zarzutów, co pozwoli sędziemu 
na sprawne przygotowanie planu rozpra-
wy i wcześniejsze wezwanie stron do uzu-
pełnienia dowodów. Sprawa w  sądzie 

Senator Zbigniew Cichoń, sprawozdawca komisji: 
praw człowieka i ustawodawczej w sprawie noweli-
zacji kodeksu postępowania cywilnego.
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o funduszach promocji produktów rolno-
-spożywczych, którą Izba przyjęła bez po-
prawek. Wysokość wpłaty na  Fundusz 
Promocji Roślin Oleistych to 0,2% wartości 
netto od roślin oleistych opodatkowanych 
podatkiem od towarów i usług, czyli 3  zł 
od 1 t. Średnie roczne wpływy na fundusz 
wyniosą blisko 8 mln zł, będą mogły zostać 
przeznaczone również na sfinansowanie 
tzw. wkładu własnego organizacji branżo-
wych, wymaganego przy wdrażaniu działań 
lub programów promocyjnych lub informa-
cyjnych z udziałem środków unijnych, re-
alizowanych w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej. Środkami będą dysponować wyłącz-
nie przedstawiciele organizacji branżowych 
reprezentujący producentów rolnych i prze-
twórców działających w sektorze roślin olei-
stych, którzy tworzą odrębną komisję. 

Wysokość wsparcia finansowego na nie-
które działania promocyjne w wypadku ro-
ślin oleistych, przetworów z ich nasion i pasz 
wyprodukowanych z takich roślin nie będzie 
mogła przekroczyć 85% środków przezna-
czonych na realizację wszystkich zadań 
funduszu. 

Znakowanie żywności i pasz bez GMO

Zasady znakowania żywności i pasz jako 
wytworzonych bez GMO reguluje ustawa 
o znakowaniu produktów wytworzonych 
bez wykorzystania organizmów gene-
tycznie zmodyfikowanych jako wolnych 
od tych organizmów, przyjęta przez Senat 
bez poprawek. Oznakowanie będzie mo-
gło być używane dla produktów pocho-
dzenia roślinnego, które są tradycyjnymi 

nałożony na stronę, która zachowuje się nie-
rzetelnie. Pozostałe zmiany mają charakter 
redakcyjny, doprecyzowujący, techniczno-
legislacyjny, a  także zapewniają spójność 
przepisów. 

Wzmocniona kontrola zanieczyszczenia 
powietrza

Likwidację zagrożeń związanych z  za-
nieczyszczeniem powietrza, m.in pyłami 
zawieszonymi PM 10 i  PM 2,5, dwutlen-
kiem azotu i benzopirenem, ma przyspie-
szyć ustawa o  zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz ustawy o zarzą-
dzaniu kryzysowym, przyjęta przez Izbę 
bez poprawek. Nowela wykonuje wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczą-
cy niespełnienia przez Polskę wymogów 
w sprawie jakości powietrza. Przewiduje 
m.in. wzmocnienie kontroli sprawowanych 
przez zarząd województwa nad gminami 
i  powiatami, nałożenie na  administra-
cję samorządową szczebla wojewódzkiego 
obowiązku monitorowania stanu wykony-
wania działań naprawczych, określonych 
w  planach ochrony powietrza i  działań 
krótkoterminowych.

Fundusz Promocji Roślin Oleistych

Utworzenie nowego Funduszu Promo-
cji Roślin Oleistych, którego celem będzie 
wspieranie spożycia i promocji roślin olei-
stych oraz ich przetworów, np. rzepaku, 
soi czy lnu, przewiduje nowelizacja ustawy 

Senator Alicja Zając, sprawozdawczyni komisji: sa-
morządu terytorialnego i środowiska w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Senator Józef Łyczak, sprawozdawca Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie nowelizacji ustawy o fundu-
szach promocji produktów rolno-spożywczych.
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Od 1 września 2019  r. do  31  grudnia 
2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycie-
li wzrośnie o 9,6%. Po tej podwyżce wyna-
grodzenie zasadnicze brutto nauczyciela 
stażysty wyniesie 2782 zł, nauczyciela kon-
traktowego – 2862 zł, nauczyciela mianowa-
nego – 3250 zł, nauczyciela dyplomowanego 
– 3817 zł. Średnie wynagrodzenie nauczy-
cieli (wynagrodzenie zasadnicze i dodatki 
określone w Karcie Nauczyciela) wyniesie: 
nauczyciela stażysty – 3338 zł, nauczycie-
la kontraktowego – 3705  zł, nauczyciela 
mianowanego – 4806  zł, nauczyciela dy-
plomowanego – 6141  zł. Wysokość części 
dodatków przepisy uzależniają od wysoko-
ści wynagrodzenia zasadniczego. O wyso-
kości innych dodatków decydują samorządy 
w  regulaminach wynagradzania. Ustawa 
stanowi realizację porozumienia, zawarte-
go 7 kwietnia 2019 r. przez stronę rządową 
z  Sekcją Krajową Oświaty i  Wychowania 
NSZZ „Solidarność”.

Senackie projekty ustaw

78. posiedzenie Senatu 
(8–9 maja 2019 r.)

Prawo do wytoczenia powództwa  
o zaprzeczenie ojcostwa przez pełnoletnich

Senat zaproponował zmianę przepisów 
określających termin na wytoczenie przez 
dziecko powództwa o  zaprzeczenie ojco-
stwa męża matki. Dzięki temu dziecko  
po dojściu do pełnoletności będzie mogło 
wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojco-
stwa męża swojej matki, nie później jednak 
niż w ciągu 3 lat od osiągnięcia pełnolet-

odpowiednikami produktów GMO dopusz-
czonych do stosowania na terytorium Unii 
Europejskiej i wpisanych do rejestru gene-
tycznie zmodyfikowanej żywności i pasz, 
produktów pochodzenia zwierzęcego, jeśli 
w okresie chowu zwierząt nie były stoso-
wane pasze GMO. Udział w systemie będzie 
dobrowolny. 

Ustawa wprowadza także kary za fał-
szowanie informacji o  żywności. Przewi-
duje, że przedsiębiorca wprowadzający na 
rynek produkt ze sfałszowaną informacją 
dotyczącą braku GMO będzie podlegać ka-
rze pieniężnej w wysokości do 10-krotności 
wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub 
do uzyskania dzięki wprowadzeniu na rynek 
takiego produktu, nie niższej niż 2 tys. zł. 
Kary będą groziły ponadto za nieposiadanie 
dokumentów bądź nieprzeprowadzanie obo-
wiązkowych badań laboratoryjnych. Dzięki 
nowym przepisom wzmocniona zostanie 
konkurencyjność polskich artykułów rolno-
-spożywczych, w tym produktów pochodze-
nia zwierzęcego, które są wytwarzane bez 
udziału GMO, a konsumenci będą bardziej 
świadomie wybierać podczas zakupów.

Podwyżki dla nauczycieli

Wzrost średniego wynagrodzenia nauczy-
cieli, wprowadzenie dodatków dla nauczy-
cieli stażystów, określenie minimalnej 
wysokości dodatku za wychowawstwo  
(300 zł) i skrócenie ścieżki awansu zawodo-
wego, a także powrót do oceny pracy sprzed 
1 września 2018 r. z uwzględnieniem opinii 
rady rodziców przewiduje nowelizacja usta-
wy – Karta Nauczyciela, przyjęta przez Izbę 
bez poprawek. 

Senator Jerzy Chróścikowski, sprawozdawca Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy o znako-
waniu produktów wytworzonych bez wykorzystania 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wol-
nych od tych organizmów.

Senator Małgorzata Kopiczko, sprawozdawczyni ko-
misji: nauki i samorządu terytorialnego w sprawie 
nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela.
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Senatorowie wprowadzili przepis, prze-
widujący, że żądanie społecznego inspektora 
pracy dotyczące udzielenia informacji i oka-
zania dokumentów w zakresie dotyczącym 
danych osobowych może zostać spełnione za 
zgodą osób, których te dane dotyczą.

Podjęte uchwały

76. posiedzenie Senatu 
(11–12 kwietnia 2019 r.)

Izba podjęła uchwały: upamiętniającą profe-
sora Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka 
Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą 
śmierci oraz 30-leciem odrodzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej (inicjatywa Komi-
sji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą); w 100. rocznicę powstania Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu (projekt grupy senatorów).

ności. Jeżeli jednak poweźmie ono wiedzę,  
że nie pochodzi od męża matki, już po osiąg-
nięciu pełnoletności, to termin zacznie biec 
od dnia, w którym dziecko dowie się o tym.

Izba zdecydowała o  skierowaniu do 
Sejmu projektu ustawy o  zmianie ustawy 
– Kodeks rodzinny i  opiekuńczy, przygo-
towanego przez Komisję Ustawodawczą, 
dostosowującego prawo do  orzeczenia 
TK (sygn. akt SK  18/17). Trybunał orzekł,  
że przepis w zakresie, w jakim określa termin 
do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie oj-
costwa męża matki, niezależnie od daty po-
wzięcia wiadomości przez pełnoletnie dziecko 
o tym, że nie pochodzi od męża matki, jest 
niezgodny z konstytucją. Bieg tego terminu 
jest całkowicie oderwany od momentu, w któ-
rym zainteresowany dowiedział się o tym, iż 
nie jest dzieckiem męża matki. Rozwiązanie 
przewidziane w zaskarżonym przepisie za-
myka drogę dochodzenia zaprzeczenia ojco-
stwa po upływie 3-letniego terminu, stanowi 
więc ograniczenie konstytucyjnego prawa 
do poznania własnych korzeni.

Zgoda pracownika na udostępnienie  
danych osobowych społecznemu  
inspektorowi pracy

Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu pro-
jektu noweli ustawy o społecznej inspekcji 
pracy, przygotowanego z inicjatywy Komi-
sji Ustawodawczej, dostosowującego prawo 
do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
(sygn. akt K 6/15). TK orzekł, że przepis usta-
wy o społecznej inspekcji pracy w zakresie, 
w jakim nie uzależnia obowiązku udzielenia 
społecznemu inspektorowi pracy informacji 
oraz okazania mu dokumentu od uzyskania 
zgody pracownika wówczas, gdy realizacja 
tego obowiązku wiązałaby się z udostępnie-
niem danych osobowych tego pracownika, 
jest niezgodny z konstytucją.

Debata nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy.

Wręczenie tekstu uchwały upamiętniającej marszał-
ka I kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego jego 
synowi Stanisławowi. 

Senatorowie i władze Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu po podjęciu przez Senat uchwa-
ły w 100. rocznicę powstania tej uczelni.



28 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

78. posiedzenie Senatu 
(8–9 maja 2019 r.)

Izba podjęła uchwały: w 100. rocznicę wy-
buchu I Powstania Śląskiego (inicjatywa se-
natorów Jerzego Czerwińskiego i Grzegorza 
Peczkisa); upamiętniającą prof. Karola Mo-
dzelewskiego (projekt grupy senatorów).

79. posiedzenie Senatu 
(24 i 28 maja 2019 r.)

Izba podjęła uchwałę w 40. rocznicę I piel-
grzymki Jana Pawła  II do  Polski oraz 

w 30. rocznicę odrodzenia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i częściowo wolnych wy-
borów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
(inicjatywa senatora Jana Żaryna).

81. posiedzenie Senatu 
(26 czerwca 2019 r.)

Izba podjęła uchwałę w sprawie 450. rocz-
nicy unii polsko-litewskiej (projekt grupy 
senatorów). 

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

Rodzina senatora Karola Modzelewskiego.

Senator Jan Żaryn, inicjator podjęcia uchwały w 40. 
rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz  
w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP i częściowo wol-
nych wyborów do Sejmu RP.

Debata nad projektem uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej. Na ekranie przewodniczący litewskiego 
Sejmu Victoras Pranckietis.

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/
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przeznaczono 18 mln 690 tys. 534 zł, zre-
alizowano 109  projektów obejmujących 
153 wydarzenia kulturalne, zorganizowa-
ne w 70 miastach Europy, Ameryki Północ-
nej i Azji. Uczestniczyło w nich ok. 1 mln 
700 tys. osób. 

7 maja 2019 r. komisja pozytywnie oce-
niła „Sprawozdanie o stanie ochrony języka 
polskiego za lata 2016–2017”, przedstawione 
przez Radę Języka Polskiego. Jego tematem 
był język informacji politycznej. Badano, 
czy tzw. paski informacyjne „Wiadomości” 
TVP1, zapowiadające relacje z 13 najważ-
niejszych wydarzeń politycznych w  Pol-
sce w latach 2016–17, „stwarzają warunki 
do właściwego rozwoju języka jako narzę-
dzia międzyludzkiej komunikacji”, co nale-
ży do obowiązków TVP. Z przeprowadzonej 
analizy wynika, że 75% tekstów pasków pełni 
funkcje nieinformacyjne, głównie perswa-
zyjną, magiczną i ekspresywną. W sprawo-
zdaniu podkreślono, że tego rodzaju teksty 
nie powstają z myślą o dostarczeniu odbiorcy 
obiektywnego powiadomienia o danych zda-
rzeniach, lecz o stworzeniu autorskich wizji 
tych wydarzeń i o wpłynięciu na przekona-
nia odbiorcy. W ocenie Rady Języka Polskie-
go redakcja „Wiadomości” powinna dążyć 
do takiego kształtowania wypowiedzi, żeby 
były pozbawione stronniczości, a TVP jako 
nadawca publiczny wypełniał swoją misję. 

Senatorowie z komisji kultury i komi-
sji spraw zagranicznych spotkali się 28 maja 
2019 r. w Senacie z delegacją dziennikarzy 
armeńskich. Rozmawiano m.in. o wyborach 
do Parlamentu Europejskiego i szansach Ar-
menii na integrację z Unią Europejską. 

Komisja Gospodarki  
Narodowej i Innowacyjności

Komisja gospodarki wspólnie z  Komisją 
Środowiska 11 kwietnia 2019 r. zapoznały 
się z informacją na temat wpływu noweliza-
cji ustawy o odpadach z 2018 r. na warunki 
funkcjonowania zakładów przemysłowych 
w  Polsce. Zgłoszone w  trakcie dyskusji 
uwagi i propozycje zmian w ustawie zo-
stały przekazane ministrowi środowiska 
wraz ze stanowiskiem komisji w sprawie 
wpływu ustawy o odpadach na warunki 
funkcjonowania zakładów przemysłowych 
w Polsce, przyjętym 26 czerwca 2019 r. 

Komisja Kultury  
i Środków Przekazu

Na posiedzeniu 10 kwietnia 2019 r. senato-
rowie zapoznali się z informacją o działal-
ności Instytutu Adama Mickiewicza (IAM) 
w latach 2017–18, a szczególnie o przedsię-
wzięciach w ramach programu „Niepod-
legła”, którą przedstawili wiceminister 
kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław 
Sellin i dyrektor IAM Krzysztof Olendzki. 
Instytut realizuje 10 programów poświę-
conych różnym dziedzinom kultury (np. 
„Kultura cyfrowa”, „Polska Design”, „Don’t 
Panic! We’re from Poland”). W 2018 r. IAM 
zrealizował 402  projekty, zorganizował 
417  wydarzeń kulturalnych. W  ramach 
programu „Niepodległa”, na który w 2018 r. 

Z prac komisji
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Komisja Rodziny, Polityki  
Senioralnej i Społecznej

„Formy opieki nad dzieckiem w wieku do 
lat 3 a potrzeby dziecka – rekomendacje 
na przyszłość” to temat posiedzenia komi-
sji 27 maja 2019 r. Przedstawiciele Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
omówili dostępne w Polsce formy opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3, strukturę 
wiekową dzieci objętych opieką, dane do-
tyczące liczby miejsc i instytucji sprawują-
cych taką opiekę w latach 2015–18, a także 
zmiany wprowadzone w ustawie o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w pro-
gramie „Maluch +”, zmierzające do zwięk-
szenia liczby miejsc oraz poprawy jakości 
opieki i bezpieczeństwa w żłobkach. W trak-
cie dyskusji wskazywano na konieczność 
uelastycznienia instytucjonalnych form 
opieki i wprowadzenia standardów jakości 
usług opiekuńczo-edukacyjnych dla dzie-
ci w wieku do lat 3, wprowadzenia przyja-
znych rodzinie usług, polityki podatkowej 
i innych form wsparcia finansowego, któ-
re dawałyby rodzicom możliwość wyboru 
i służyły podkreśleniu istotnej roli nieod-
płatnej pracy kobiet na rzecz rodzin, dzieci 
i całego społeczeństwa.

Komisja Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Komisja 10 kwietnia 2019  r. zapoznała 
się z  informacją Najwyższej Izby Kon-
troli o  wynikach kontroli „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy 
LEADER w latach 2015–2018”, oceniającej 
prawidłowość rozdysponowania środków 

Komisja Obrony Narodowej 

Komisja 28 maja 2019 r. zapoznała się z in-
formacją na  temat kierunków rozwoju 
szkolnictwa wojskowego. Przedstawiciele 
uczelni wojskowych podkreślali, że podnie-
sienie i utrzymanie na wysokim poziomie 
kształcenia na uczelniach wojskowych po-
lega m.in. na formowaniu nowych jedno-
stek szkolnictwa wojskowego, wdrażaniu 
nowych technologii do procesu szkolenia, 
zmianie programów nauczania, unifikacji 
szkolenia podstawowego oraz wykorzysta-
niu urządzeń szkolno-treningowych, takich 
jak symulatory i trenażery. Zwracano rów-
nież uwagę na potrzebę zwiększenia możli-
wości szkoleniowych mniej więcej o 20 tys. 
żołnierzy, aby sprostać rosnącym potrze-
bom Sił Zbrojnych.

16 kwietnia 2019 r. senatorowie spotka-
li się z delegacją czeskiego Senatu na czele 
z przewodniczącym Komisji ds. Zagranicz-
nych, Obrony i  Bezpieczeństwa Pavlem 
Fischerem, a 6 czerwca 2019 r. – wspólnie 
z senatorami z komisji spraw zagranicznych 
omówili najważniejsze kwestie dotyczące 
obronności europejskiej z delegacją Komisji 
Spraw Zagranicznych, Obrony i Sił Zbroj-
nych francuskiego Senatu.  
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spowodowanych zmianami wprowadzony-
mi w ustawie o odpadach, np. wysokich na-
kładach finansowych, nieadekwatnych do 
korzyści dla bezpieczeństwa i środowiska. 
26 czerwca 2019 r. komisje przyjęły stano-
wisko w sprawie wpływu ustawy o odpa-
dach na warunki funkcjonowania zakładów 
przemysłowych w Polsce, które wraz uwa-
gami i propozycjami zmian ustawy, zostało 
przekazane ministrowi środowiska. W sta-
nowisku wskazano na konieczność pilnej 
nowelizacji ustawy o odpadach. Podkre-
ślono, że „ustawa, mimo słusznych zało-
żeń mających na celu walkę z bezprawnym 
i  szkodliwym dla środowiska sposobem 
pozbywania się odpadów, wpływa nieko-
rzystnie na  przedsiębiorstwa działające 
w  sposób uczciwy i  kontrolowany, pod-
nosząc koszty ich funkcjonowania do po-
ziomu, który w wielu przypadkach może 
stanowić zagrożenie dla ich działalności”. 
Zaznaczono, że niekorzystne dla przedsię-
biorstw rozwiązania to przede wszystkim 
nowe, nie zawsze uzasadnione terminy 
składowania, wymogi dotyczące zabezpie-
czenia roszczeń i monitoringu wizyjnego, 
zbyt krótki termin na złożenie wniosku 
o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Podczas posiedzenia 27  maja 2019  r. 
informację na temat stanu lasów prywat-
nych w  Polsce przedstawił prezes Stowa-
rzyszenia Leśników i  Właścicieli Lasów 
Stefan Traczyk. W naszym kraju jest prawie 
900 tys. prywatnych gospodarstw leśnych, 
które stanowią własność lub współwłasność  
ok.  3 mln  osób. Przeciętna wielkość 
lasu 1  właściciela to 1  ha. Działki wcho-
dzące w  skład lasów prywatnych są 
rozdrobnione i bardzo często mają nieure-
gulowany stan własnościowy. Przeważają 

przeznaczonych na  wdrażanie inicjaty-
wy LEADER z funduszy przewidzianych 
w PROW 2014–20 (działanie 19.). Kontrolę 
przeprowadzono w 6 urzędach marszał-
kowskich: w Lublinie, Białymstoku, Kra-
kowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu 
oraz w 12 lokalnych grupach działaniach. 
W  ocenie NIK samorządy województw 
przestrzegały obowiązujących przepisów, 
dokonując wyboru lokalnych strategii roz-
woju oraz przyznając wsparcie lokalnym 
grupom działania zgodnie z  zasadami 
i w wysokości określonej w PROW 2014–20. 
W objętych kontrolą urzędach marszałkow-
skich stwierdzono niedotrzymanie wyma-
ganych terminów weryfikacji wniosków 
o przyznanie pomocy, co skutkowało opóź-
nieniami w zawieraniu umów z beneficjen-
tami. Większość lokalnych grup działania 
w  okresie objętym kontrolą prawidłowo 
rozdysponowała przyznane środki na re-
alizację działania LEADER.

Komisja Środowiska

11 kwietnia 2019  r. komisje: Środowiska 
oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyj-
ności zapoznały się z informacją na temat 
wpływu nowelizacji ustawy o  odpadach 
z 2018 r. na warunki funkcjonowania zakła-
dów przemysłowych w Polsce, a także z re-
gulacjami dotyczącymi gospodarowania 
odpadami w innych krajach europejskich. 
Podczas posiedzenia przedstawiciele Gru-
py Azoty, Zakładów Górniczo-Hutniczych 
„Bolesław” oraz Stowarzyszenia Produ-
centów Cementu mówili o  problemach 



32 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w nich 20–60-letnie drzewostany. Prezes 
Stefan Traczyk postulował powołanie izb 
leśnych – zrzeszeń właścicieli lasów prywat-
nych na terenie 1 powiatu, które stanowiły-
by umocowaną prawnie formę współpracy 
właścicieli lasów, działającą na rzecz inte-
growania, finansowania, zagospodarowania, 
a także reprezentowania właścicieli lasów 
prywatnych. Pełniłyby funkcję grup produ-
cenckich i samorządu leśnego.

8–9 kwietnia 2019 r. senatorowie z ko-
misji: Środowiska oraz Gospodarki Na-
rodowej i  Innowacyjności złożyli wizytę 
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 
wzięli też udział w seminarium dotyczącym 
zastosowania nowoczesnych technik i tech-
nologii w górnictwie, służących m.in. ochro-
nie środowiska. 

Komisja Ustawodawcza 

Komisja na podstawie rozpatrzonych orze-
czeń Trybunału Konstytucyjnego wniosła 
3 projekty ustaw je realizujących. Projekt 
ustawy o  zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego uwzględnia uwagi 
TK zawarte w postanowieniu z 11 grud-
nia 2018 r. (sygn. akt S 7/18), dotyczącym 
zasad zwrotu kosztów przejazdu do sądu 

w postępowaniu cywilnym. Projekt prze-
widuje zniesienie limitu kosztów pro-
cesu, jakie mogą być przyznane stronie 
wygrywającej sprawę i działającej w po-
stępowaniu samodzielnie lub wraz z peł-
nomocnikiem niebędącym profesjonalnym 
zastępcą procesowym. Oznacza to, że kwoty 
zwracane stronie wygrywającej proces od-
powiadałyby realnie poniesionym kosztom. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym zaś dostosowuje prze-
pisy do wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17). 
Uniezależnia wydanie usuniętego pojazdu 
od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i par-
kowanie. Zgodnie z proponowanymi prze-
pisami, jeżeli właściciel usuniętego pojazdu 
w ciągu 7 dni od jego wydania nie zapła-
ci za jego usunięcie z drogi i parkowanie, 
opłata wraz z odsetkami będzie dochodzona 
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Przywraca wyższą podstawę obliczenia 
emerytury kobietom urodzonym w 1953 r., 
które pobierały wcześniejszą emeryturę, 
nie wiedząc, że pomniejsza to ich emery-
turę powszechną. 

w  drodze egzekucji. Z kolei projekt usta-
wy o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyj-
nego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16). 

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

Aktywność międzynarodowa

Wizyty delegacji Senatu

Wizyta na Litwie

25 kwietnia 2019 r. marszałek Stanisław 
Karczewski wraz z senatorem Konstantym 
Radziwiłłem wziął udział w uroczystym 
posiedzeniu litewskiego Sejmu z  okazji 
25. rocznicy podpisania Traktatu między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litew-
ską o przyjaznych stosunkach i współpracy 
dobrosąsiedzkiej. Spotkał się także z Pola-
kami mieszkającymi na Litwie. Podczas 
wystąpienia w litewskim Sejmie marszałek 
Stanisław Karczewski podkreślił, że traktat 
jest często krytykowany jako nieskuteczny 

w zapewnianiu praw mniejszości polskiej 
na Litwie, gdyż zawarte w nim zapisy wciąż 
nie zostały wprowadzone w życie. Chodzi 
o prawo do zachowania oryginalnej pisow-
ni polskich imion i nazwisk czy używania 
dwujęzycznych nazw miejscowości za-
mieszkanych przez Polaków. „Rozumiemy 
waszą wrażliwość. Nie możecie nam chyba 
zarzucić braku cierpliwości. Nie chcemy 
wam sugerować rozwiązań, których sami 
nie praktykujemy. Przy całej złożoności 
polsko-litewskiej historii bez wątpienia hi-
storia polsko-niemieckiego sąsiedztwa jest 
złożona nieporównanie bardziej, a jednak 
w Polsce mniejszość niemiecka korzysta 
z pełni praw, w tym do zapisywania imion 

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/
https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/


34 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

i nazwisk zgodnie z niemiecką pisownią. 
Na terenach jej zamieszkania stosowane 
są również dwujęzyczne tablice z nazwami 
ulic i miejscowości. W 25-lecie polsko-litew-
skiego układu apelujemy do was: rozwiążcie 
ten problem!” – powiedział marszałek Se-
natu. Wskazał na wspólne osiągnięcia obu 
krajów z ostatnich 25 lat i przykłady wza-
jemnej pomocy. Jak zaznaczył, „to wszystko 
nie byłoby możliwe bez traktatu z 1994 r.”. 

W opinii przewodniczącego litewskiego 
Sejmu Victorasa Pranckietisa traktat stano-
wi łącznik między przeszłością i przyszłością 
obu krajów, a słowem kluczowym jest do-
bre sąsiedztwo. Podkreślił, że układ otworzył 
drogę do współpracy gospodarczej, kultural-
nej i naukowej między obu państwami, a tak-
że do integracji z instytucjami unijnymi. Jak 
zaznaczył, obecnie dominującym tematem 
tej współpracy jest bezpieczeństwo. 

Były premier Litwy poseł Andrius Ku-
bilius podkreślił, że nie rozumie, dlaczego 
litewski Sejm nie zmienia pisowni polskich 
nazwisk. Pytał, co to ma wspólnego z ochro-
ną języka litewskiego. Zaznaczył, że dobrze, 
iż istnieje traktat o współpracy, który otwie-
ra drogę do przezwyciężenia kompleksów 
psychologicznych i historycznych. „Postać 
Jerzego Giedroycia pozwoliła Polsce pozbyć 
się kompleksów historycznych, Litwa ciągle 
czeka na takiego Giedroycia” – powiedział. 

Spotkanie z przewodniczącą Senatu  
Republiki Włoskiej 

Marszałek Stanisław Karczewski 6 maja 
2019 r. spotkał się w Rzymie z przewod-
niczącą Senatu Republiki Włoskiej Ma-
rią Elisabettą Alberti Casellati. W czasie 

rozmowy przypomniano o przypadającej 
w  2019  r. 100.  rocznicy nawiązania sto-
sunków dyplomatycznych między Polską 
i  Włochami. Mówiono także o  relacjach 
parlamentarnych między obu izbami, pol-
sko-włoskiej współpracy gospodarczej oraz 
zbliżających się wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. 

Przewodnicząca Maria Elisabetta Al-
berti Caselatti zwróciła uwagę, że ze wzglę-
du na swoje geograficzne położenie Włochy 
mają ogromny problem z  imigracją. „Eu-
ropa powinna zająć się tym ważnym tema-
tem, powinny zostać stworzone możliwości 
finansowania blokowania imigracji tak, aby 
pomagać potrzebującym tam, gdzie miesz-
kają. Polska bardzo silnie zaangażowała się, 
również finansowo, w realizację takiej po-
mocy, za co jesteśmy wdzięczni” – mówiła. 
Marszałek Stanisław Karczewski zadeklaro-
wał dalsze wsparcie dla działań pomocowych 
w rejonach konfliktów zbrojnych.

Marszałek przypomniał, że we  Wło-
szech mieszka ok. 120 tys. Polaków. „Oba kra-
je są związane wieloma relacjami. To m.in. 
zasługa Polaków, którzy mieszkali w prze-
szłości i żyją obecnie we Włoszech, w Rzy-
mie” – stwierdził. Jak zaznaczył, Polonia nie 
zamyka się wyłącznie w swoim środowisku, 
ale aktywnie uczestniczy we włoskim życiu 
kulturalnym, integruje się ze społecznością, 
w której mieszka.

Przewodnicząca Maria Elisabetta Alber-
ti Caselatti z kolei zwróciła uwagę na dyna-
miczny rozwój gospodarczy Polski. „Cieszy 
nas rozwój Polski. To przyciąga do was wielu 
inwestorów, w tym włoskich” – powiedziała. 

Tego samego dnia marszałek Stani-
sław Karczewski spotkał się z senatorami, 
członkami Grupy Przyjaźni Włosko-Pol-
skiej. Rozmawiano o wzajemnych relacjach 
parlamentarnych.

Wizyta w Gruzji

Marszałek Stanisław Karczewski wraz 
z delegacją, w skład której wchodzili sena-
torowie Lidia Staroń, Alicja Zając – wice-
przewodnicząca Polsko-Gruzińskiej Grupy 
Parlamentarnej i Leszek Czarnobaj, 20–23 
maja 2019 r. przebywał z oficjalną wizytą 
w  Gruzji na  zaproszenie przewodniczą-
cego gruzińskiego parlamentu Iraklego 
Kobakhidze.
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okupowanych jest zła i stale się pogarsza. 
Nagminnie łamane są prawa człowieka. Jak 
dodał, trwa militaryzacja Abchazji i osiedla-
nie wojskowych na tych terenach. Zagraża 
to, zdaniem przewodniczącego, bezpieczeń-
stwu regionalnemu, zwłaszcza państw regio-
nu Morza Czarnego. Przewodniczący Irakli 
Kobakhidze zaznaczył, że Gruzja stara się 
odbudować zaufanie miejscowej ludności 
z terenów okupowanych i realizuje program 
„Ku przyszłości”. Powiedział też, że w kwestii 
cyberbezpieczeństwa jego kraj współpracu-
je z Ukrainą i Mołdawią i przywiązuje dużą 
wagę do lepszej ochrony cyberprzestrzeni.

Tego samego dnia delegacja Senatu 
udała się na administracyjną linię podzia-
łu w Odzisi, złożyła też wieniec przed po-
mnikiem bohaterów, którzy zginęli w walce 
o integralność terytorialną Gruzji. Delegację 
przyjął również zwierzchnik Gruzińskiego 
Kościoła Prawosławnego Eliasz II. 

22 maja marszałek Stanisław Karczew-
ski spotkał się z prezydent Gruzji Salome 
Zurabiszwili. Rozmawiano o sytuacji w re-
gionie, euroatlantyckich aspiracjach Gruzji, 
a także o współpracy kulturalnej. Prezydent 
Gruzji podkreśliła, że Polska jest strate-
gicznym partnerem Gruzji i sojusznikiem, 
który wspiera jej euroatlantyckie aspiracje. 

20 maja senacka delegacja wzięła udział 
w uroczystym spotkaniu, zorganizowanym 
przez ambasadę RP w Tbilisi z okazji święta 
Konstytucji 3 maja. 

21 maja marszałek Stanisław Karczew-
ski spotkał się z przewodniczącym parla-
mentu Gruzji Iraklim Kobakhidze. Zapewnił 
go, że Polska niezmiennie wspiera niepod-
ległość i  integralność terytorialną Gruzji, 
a także dążenia Gruzji do NATO i Unii Eu-
ropejskiej. Jak mówił, Polsce zależy, by Gru-
zja dołączyła do struktur europejskich, bo 
tylko one zapewniają bezpieczeństwo i roz-
wój. Przewodniczący Irakli Kobakhidze 
podkreślił, że wsparcie Polski jest dla Gruzji 
niezmiernie ważne. Jak mówił, Gruzini pa-
miętają historyczną wizytę prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w trudnym momencie agresji 
rosyjskiej. Wyraził zadowolenie, że relacje 
między obu państwami rozwijają się dyna-
micznie. Powiedział, że Gruzja jest pod wra-
żeniem rozwoju Polski, która stanowi wzór 
do naśladowania.

Podczas spotkania rozmawiano również 
o sytuacji w Gruzji i na terenach okupowa-
nych. Marszałek Senatu pytał o przestrze-
ganie praw człowieka na tych terenach 
i  o  cyberbezpieczeństwo. Przewodniczą-
cy gruzińskiego parlamentu powiedział, 
że sytuacja humanitarna na  terenach 
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społeczeństwa gruzińskiego są coraz bar-
dziej rozbieżne z polityką prowadzoną przez 
władze ich kraju. 

Wizyta na Białorusi

6–7 czerwca 2019 r. marszałek Stanisław 
Karczewski składał wizytę na Białorusi. 
Pierwszego dnia spotkał się z przewodni-
czącym Rady Republiki Zgromadzenia Na-
rodowego Republiki Białorusi Michaiłem 
Miasnikowiczem oraz władzami lokalny-
mi obwodów grodzieńskiego i brzeskiego. 
W spotkaniu uczestniczył także marszałek 
województwa podlaskiego Artur Kosicki. 
Rozmawiano o polsko-białoruskiej współ-
pracy transgranicznej obwodów brzeskiego 
i grodzieńskiego z województwem podla-
skim. Tego dnia marszałek Senatu i prze-
wodniczący Rady Republiki w  Grodnie 
wspólnie odsłonili tablicę upamiętniającą 
Czesława Niemena. 

7 czerwca w Mińsku marszałek Sena-
tu uczestniczył w XXII Polsko-Białoruskim 
Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 
2019”. Podkreślił, że na  dalszym rozwoju 
współpracy gospodarczej zależy zarówno 
Polsce, jak i Białorusi, gdyż przynosi to wy-
mierne korzyści obu stronom. „Wartość na-
szej współpracy w 2017 r. to 2,4 mld dolarów. 
Już w następnym roku wzrosła do 3,2 mld 
dolarów. To bardzo ważne, bo, jak widać, 
tendencja jest wzrostowa” – powiedział 
marszałek. „Rozmowa i decyzje polityczne 
są ważne, ponieważ stanowią background 
rozmowy o  gospodarce, handlu, inwesty-
cjach. Dzisiejszy dialog jest ważny na dro-
dze do pełnej, jeszcze bogatszej współpracy”  
– ocenił. Nawiązując do kwestii współpra-
cy w zakresie nauki, marszałek podkreślił,  

Zapewniła, że to wsparcie jest ważne przede 
wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo i po-
kój w regionie. 

Tego samego dnia delegacja Senatu 
spotkała się z premierem Mamuką Bakhta-
dze. Marszałek Senatu podkreślił, że Polska 
nadal będzie wspierać aspiracje euroatlanty-
ckie Gruzji. Jak zaznaczył, przed Unią Euro-
pejską stoją nowe wyzwania. Jego zdaniem 
UE wymaga reformy, czego dowodem jest 
brexit. „Polska jest zwolennikiem rozsze-
rzenia Unii. Jesteśmy przekonani, że nowi 
członkowie byliby dla niej wzmocnieniem” 
– powiedział. Premier Mamuka Bakhtadze 
podkreślił, że decyzja Gruzji o aspiracjach 
unijnych jest decyzją cywilizacyjną, a nie 
polityczną. Oparta jest na wspólnych wartoś-
ciach, a Gruzja miała w nie swój wkład. UE 
bez chrześcijańskich wartości, zdaniem pre-
miera, nie może istnieć. Premier podkreślił, 
że członkostwo w strukturach europejskich 
jest jedynym wyborem egzystencjalnym 
i misją historyczną dla obecnego pokolenia 
Gruzinów.

Podczas spotkania marszałka Senatu 
z  ministrem spraw zagranicznych Gruzji 
Davidem Zalkalianim rozmawiano m.in. 
o Partnerstwie Wschodnim. Marszałek Sta-
nisław Karczewski ocenił, że Gruzja jest li-
derem Partnerstwa Wschodniego i robi duże 
postępy na drodze do UE. Zapewnił też, że 
Polska będzie nadal ambasadorem spraw 
Gruzji w UE i NATO.

23 maja senacka delegacja spotkała 
się w Tbilisi z przedstawicielami 2 opozy-
cyjnych ugrupowań pozaparlamentarnych 
– Zjednoczonego Ruchu Narodowego i Eu-
ropejskiej Gruzji. Marszałek Stanisław Kar-
czewski wyraził przekonanie, że członkostwo 
Gruzji w UE i NATO pomoże rozwiązać jej 
problemy wewnętrzne. Opozycjoniści mó-
wili o  tym, że, ich zdaniem, oczekiwania 
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że „są sytuacje symboliczne, ale bardzo 
ważne, takie jak podpisanie porozumienia 
o  współpracy między akademiami nauk  
– polską i białoruską” .

Jak powiedział przewodniczący Micha-
ił Miasnikowicz, dla Białorusi Polska jest 
bardzo ważnym partnerem zagranicznym. 
Zaznaczył, że wyraźnym znakiem ożywie-
nia współpracy jest wzrost liczby projektów 
infrastrukturalnych, dzięki którym moder-
nizowane są połączenia kolejowe i rozbudo-
wywana jest sieć dróg. 

Goście w Senacie

Akcesja Macedonii Północnej do struktur 
europejskich i euroatlantyckich 

Marszałek Stanisław Karczewski 3 kwiet-
nia 2019 r. spotkał się w Senacie z wiceprze-
wodniczącym Zgromadzenia Macedonii 
Północnej Veselem Memedim. Politycy roz-
mawiali o relacjach polsko-macedońskich, 
procesie berlińskim i unijnych aspiracjach 
Macedonii. Marszałek Senatu podkreślił, 
że relacje polsko-macedońskie układają 
się bardzo dobrze. Rozwija się współpraca 
gospodarcza, czemu sprzyja uruchomione 
w ubiegłym roku bezpośrednie połączenie 
lotnicze między Warszawą i Skopje. Z zado-
woleniem odnotował porozumienie Mace-
donii z Grecją w kwestii nazwy państwa, co 
odblokowało drogę Macedonii do struktur 
europejskich i euroatlantyckich. Zapewnił, 
że Polska będzie popierać otwarcie negocja-
cji akcesyjnych z Macedonią Północną.

Wiceprzewodniczący Vesela Memedi 
wyraził nadzieję, że proces ratyfikacji Pro-
tokołu do  Traktatu Północnoatlantyckie-
go w sprawie akcesji Macedonii Północnej 
będzie na  tyle szybki, że podczas szczytu 

NATO w Londynie jego kraj stanie się jego 
członkiem. Podkreślił, że mija 25 lat od na-
wiązania stosunków dyplomatycznych z Pol-
ską. Dzięki przyjaznym relacjom Macedonia 
mogła skorzystać z doświadczenia Polski, 
zdobytego na drodze do UE. Wiceprzewod-
niczący podziękował też za wspieranie przez 
Polskę aspiracji unijnych Macedonii. 

Politycy rozmawiali także o  szczycie 
Bałkanów Zachodnich, organizowanym 
w Polsce w lipcu 2019 r. w ramach procesu 
berlińskiego. Marszałek podkreślił, że Pol-
ska intensyfikuje swoje relacje z państwami 
Bałkanów Zachodnich. Wyraził nadzieję, 
że ten szczyt okaże się realnym wsparciem 
dla unijnych aspiracji państw tego regionu. 

Współpraca polsko-cypryjska

2 maja 2019 r. gościem marszałka Stani-
sława Karczewskiego był przewodniczący 
Izby Reprezentantów Republiki Cypryj-
skiej Dimitris Siluris. Obaj politycy uznali 
relacje polsko-cypryjskie za bardzo dobre. 
Omówili też najważniejsze kwestie współ-
pracy unijnej, bilateralnej, parlamentarnej 
i dyplomatycznej. Marszałek zadeklarował,  
że Polsce zależy na  kontynuowaniu tej 
dobrej współpracy w  wielu dziedzinach. 
„Cieszy mnie to, że w polskim parlamen-
cie powstała grupa polsko-cypryjska” 
– oświadczył. 

Przewodniczący Dimitris Siluris pod-
kreślił znaczenie współpracy parlamentar-
nej, także na poziomie bilateralnych grup 
parlamentarnych. Jego zdaniem Cypr może 
odnieść wiele korzyści, utrzymując i rozwi-
jając przyjazne relacje z krajami o podobnym 
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do Unii Europejskiej i NATO. Wyraził też 
przekonanie, że implementacja Umowy 
Stowarzyszeniowej UE – Gruzja będzie uła-
twiać gospodarczy rozwój Gruzji. 

Prezydent Gruzji wyraziła zadowolenie 
z dynamiki kontaktów polsko-gruzińskich, 
a zwłaszcza tego, że kontakty na szczeblu 
rządowym i parlamentarnym przekładają 
się na relacje między obu narodami. Doda-
ła, że po zmianie konstytucji w Gruzji rela-
cje parlamentarne zyskują na znaczeniu. Jest 
lista spraw, które wymagają zaangażowania 
zaprzyjaźnionych parlamentów – relacje wo-
bec innych państw UE, wspólne sąsiedztwo 
i udzielanie się na wspólnych forach między-
narodowych. Prezydent Gruzji podkreśliła, 
że dla jej kraju ważne jest podążanie śla-
dem Polski, która stanowi przykład udanej 
transformacji, rozwoju demokracji i sukcesu 
społeczno-gospodarczego.

Reforma oświaty na Łotwie

Marszałek Stanisław Karczewski 9 maja 
2019 r. spotkał się z minister oświaty i na-
uki Łotwy lIlgą Šuplinską. Marszałek po-
wiedział, że cieszy się z  dobrych relacji 
między oboma krajami, także na szczeblu 
parlamentarnym. Przypomniał, że Senat 
zajmuje się Polonią i Polakami za granicą, 
a więc troszczy się także o ponad 40 tys. Po-
laków mieszkających na Łotwie. 

Minister Ilga Šuplinska podziękowała 
za wsparcie szkolnictwa mniejszości polskiej 
w jej kraju. Jak dodała, ona sama ma polskie 
korzenie, z Polski pochodzili jej dziadkowie. 
Przedstawiła 2 reformy oświaty aktualnie 
przeprowadzane na Łotwie: organizacyjną, 
mającą na celu uporządkowanie sieci szkół 
i  liczby nauczycieli w  regionach, tak aby 
wyrównane zostały szanse dzieci mieszka-
jących w miastach i na wsi, a także reformę 
treści kształcenia, wprowadzającą przed-
mioty łączone. 

systemie wartości. Przewodniczący Izby Re-
prezentantów poinformował, że jego kraj 
podejmuje działania parlamentarne i  dy-
plomatyczne, aby odegrać stabilizującą rolę 
w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, 
proponując rozwiązania idące w kierunku ła-
godzenia tamtejszych konfliktów. Marszałek 
Stanisław Karczewski ocenił dialog z tymi 
krajami jako niezwykle ważny w kontekście 
wyzwań stojących przed UE, zwłaszcza tych 
związanych z migracją, a w szerszym kon-
tekście – z utrzymaniem światowego pokoju. 
Przypomniał, że na spotkanie Stowarzysze-
nia Senatów Europy w Paryżu zaproszono 
10 przewodniczących senatów krajów afry-
kańskich, aby omówić kwestie pomocowe 
i migracyjne.

Polskie wsparcie dla starań Gruzji  
o wejście do UE i NATO

O parlamentarnych relacjach polsko-gru-
zińskich, sytuacji w Gruzji oraz o wspie-
raniu jej unijnych aspiracji marszałek 
Stanisław Karczewski 7 maja 2019 r. rozma-
wiał z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwi-
li. Zaznaczył, że Polska jest zainteresowana 
utrzymaniem dotychczasowej dynamiki 
kontaktów polsko-gruzińskich. W ocenie 
marszałka spotkania budują zaufanie, po-
twierdzają podobne spojrzenie władz obu 
państw na większość kwestii międzyna-
rodowych, a także rzeczywistą wolę dal-
szego rozwoju współpracy dwustronnej. 
Marszałek Senatu zapewnił, że Polska nie-
zmiennie popiera integralność terytorialną 
Gruzji i jej suwerenność w granicach uzna-
nych przez społeczność międzynarodową, 
a także wspiera aspiracje Gruzji na drodze 
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Polsko-czeska współpraca parlamentarna 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Delegacja Senatu Republiki Czeskiej na cze-
le z jej przewodniczącym Jaroslavem Kube-
rą złożyła wizytę w Polsce na zaproszenie 
marszałka Stanisława Karczewskiego, któ-
ry przyjął gości 15 maja 2019 r. Zaznaczył, 
że Polska jest zwolennikiem rozszerzania 
Unii Europejskiej, jej działania w zgodzie 
z  ideami, które przyświecały jej tworze-
niu, sprzeciwia się natomiast budowaniu 
UE 2 prędkości. Zaznaczył, że ceni sobie 
bardzo współpracę obu państw w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej. Podkreślił, że roz-
mawiano już o utworzeniu zgromadzenia 
parlamentarnego V4, ale ostateczne decy-
zje nie zapadły. Zdaniem marszałka Stani-
sława Karczewskiego polski parlament ma 
doświadczenie działania w  takich dwu- 
i trójstronnych zgromadzeniach, które bar-
dzo dobrze służą intensyfikacji kontaktów, 
rozszerzają formułę współpracy i wymiany 
doświadczeń. 

Przewodniczący Jaroslav Kubera pod-
kreślił, że Czechy mają podobne podejście 
do UE i również nie zgadzają się na Europę 
różnych prędkości. Opowiadają się za suwe-
rennością państw w ramach działalności UE. 
Czeskim władzom nie podoba się np. inge-
rencja w politykę społeczną. Mówił też o tym, 
że państwa, które aspirują do UE, powinny 
mieć wytyczoną konkretną ścieżkę, ustalone 
daty, bo obietnica przyjęcia przeciągająca się 
w czasie może rodzić frustracje. 

Politycy rozmawiali także o współpracy 
polsko-czeskiej w rejonach przygranicznych. 
Przewodniczący czeskiego Senatu poruszył 
kwestię działania tam służb ratunkowych. 

Powiedział, że w tej sprawie nie ma umo-
wy między ministrami zdrowia obu państw, 
w tym celu przybędzie zatem do Polski mi-
nister zdrowia Czech. 

Czescy senatorowie wskazywali na ko-
nieczność rozwoju infrastruktury w rejonach 
przygranicznych – dróg, kolei, odbudowy 
dworców kolejowych. Pytali także o możli-
wość refundacji przez polski resort zdrowia 
diagnostyki, którą czeskie ośrodki zdrowia 
i szpitale oferują polskim pacjentom. Wska-
zywali ponadto na potrzebę większego zaan-
gażowania polskich inwestorów w Czechach 
w  życie społeczności w  miejscowościach, 
gdzie działają.

Współpraca gospodarcza Polski i Korei

„Republika Korei jest naszym gospodar-
czym partnerem nr 1 w Azji” – ocenił wi-
cemarszałek Michał Seweryński 28 maja 
2019 r., podczas spotkania z przedstawicie-
lami Koreańsko-Polskiej Grupy Parlamen-
tarnej na czele z przewodniczącym Chang 
Byoung Wanem. Zdaniem wicemarszałka 
Senatu relacje bilateralne utrzymują się na 
dobrym poziomie. „Jesteśmy strategiczny-
mi partnerami nie tylko w polityce” – po-
wiedział przewodniczący Chang Byoung 
Wan. Nawiązał do  historycznych podo-
bieństw między Polską a Republiką Korei. 
„Otoczeni przez supermocarstwa, nigdy nie 
poddaliśmy się i jak Polska utrzymujemy 
wywalczoną niepodległość” – stwierdził. 
Mówił także o podobieństwach gospodar-
czych – o osiągnięciu szybkiego sukcesu go-
spodarczego. Poinformował, że w ostatnich 
latach firmy z Republiki Korei bardzo dużo 
zainwestowały w  Polsce, „czyniąc z  niej 
swój dom w Europie”.
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Stosunki polsko-niemieckie

12 czerwca 2019  r. marszałek Stanisław 
Karczewski spotkał się z przewodniczącym 
Bundesratu Danielem Güntherem, który 
wraz z delegacją składał wizytę w Polsce 
na zaproszenie marszałka Senatu. Podczas 
spotkania rozmawiano m.in. o niemieckiej 
Polonii. Marszałek Senatu prosił przewod-
niczącego Bundesratu o zainteresowanie 
remontem Domu Polskiego w  Bochum, 
na który są pieniądze, ale w jego zakończe-
niu przeszkadzają kwestie prawne, budową 
pomnika polskich ofiar II wojny światowej 
i problemami z nauką języka polskiego jako 
języka ojczystego w niektórych landach.

Przewodniczący Daniel Günther po-
wiedział, że całym sercem jest za rozwią-
zaniem kwestii dotyczących niemieckiej 
Polonii, ale sprawa domu polskiego, nauki 
języka polskiego leży w gestii krajów związ-
kowych. Zadeklarował też, że chętnie włączy 
się w poparcie budowy pomnika w Berlinie. 
Wyraził nadzieję, że obrady polsko-niemie-
ckiego okrągłego stołu, planowane na koniec 
czerwca w Niemczech z udziałem przedsta-
wicieli niemieckiej Polonii i  mniejszości 
niemieckiej w Polsce, poświęcone m.in. tym 
kwestiom, przyniosą dobre rozwiązania.

Politycy rozmawiali też na temat bezpie-
czeństwa, w tym energetycznego. Marszałek 
Senatu podkreślił, że Polska zdecydowanie 
sprzeciwia się budowie gazociągu Nord 
Stream 2, uznaje go za projekt polityczny. 
Jak stwierdził przewodniczący Bundesratu, 
poglądy Niemiec w tej kwestii są rozbieżne 
z polskimi. Dodał jednak, że Niemcy dużo ro-
bią w sprawie dywersyfikacji źródeł energii.

Tego samego dnia przewodniczący 
Bundesratu spotkał się z wicemarszałkiem 
Bogdanem Borusewiczem. Obaj politycy 
zgodzili się co do tego, że kontakty między 

Wicemarszałek Senatu oświadczył,  
że Polska docenia i wspiera wysiłki Republiki 
Korei na rzecz utrzymania pokoju i rozwoju 
demokracji na Półwyspie Koreańskim. „Ży-
czymy, aby ta misja się udała, bo skorzystają 
na tym wszyscy, nie tylko ten rejon świata. 
Życzymy narodowi koreańskiemu powrotu 
do jedności” – dodał. 

Relacje polsko-chorwackie 

O współpracy polsko-chorwackiej i regio-
nalnej marszałek Stanisław Karczewski 
rozmawiał 5 czerwca 2019 r. z wiceprze-
wodniczącym Zgromadzenia Chorwackie-
go Želijko Reinerem. Politycy zgodzili się,  
że polsko-chorwacka współpraca parla-
mentarna układa się bardzo dobrze i może 
stanowić powód do  satysfakcji dla obu 
stron. Prężnie działają parlamentarne 
grupy przyjaźni. Podkreślali też, że oba 
państwa łączą tradycyjnie przyjazne re-
lacje i ścisłe więzi polityczne, gospodarcze 
i kulturalne. Wskazywali na dynamiczny 
rozwój polsko-chorwackiej współpracy re-
gionalnej w różnych formatach – w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Środko-
woeuropejskiej czy Trójmorza, stanowią-
cej wiodącą formułę współpracy w Europie 
Środkowej. 

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia 
Chorwackiego przedstawił też prioryte-
ty chorwackiej prezydencji w UE w 2020 r. 
Będą to: rozwój gospodarczy, konsolidacja 
UE, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrz-
ne UE, współpraca energetyczna, a  także 
rozszerzenie UE bez obniżania standardów 
przystąpienia do Wspólnoty.
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w wietnamskim parlamencie. „Jesteśmy 
zainteresowani dalszym zacieśnianiem 
współpracy i  kontaktów dwustronnych, 
interesuje nas wietnamska kultura i sztu-
ka, współpraca naukowa” – dodał wice-
marszałek. Przewodnicząca Le Thi Nga 
mówiła, że w wietnamskim parlamencie 
następują duże zmiany i parlamentarzyści 
są zainteresowani polskimi doświadczenia-
mi w pracy legislacyjnej. Dodała, że praca 
wietnamskiego parlamentu sprzyja szyb-
kiemu rozwojowi gospodarczemu kraju. 
Wyraziła zadowolenie, że Wietnam i Pol-
ska mają bardzo dobre relacje od dawna, 
a  przyczynia się do tego parlamentarna 
dyplomacja. Dodała, że w Polsce jest wiet-
namska społeczność i ona stanowi pomost 
między Polską a Wietnamem.

Wielostronne spotkania 
międzyparlamentarne

Konferencja Przewodniczących  
Parlamentów Unii Europejskiej

Relacje Unii Europejskiej z  sąsiadami, 
wybory do Parlamentu Europejskiego, 
współpraca parlamentów narodowych 
i instytucji europejskich to główne tematy 
Konferencji Przewodniczących Parlamen-
tów Unii Europejskiej, która 8–9 kwietnia 
2019  r. odbywała się w  Wiedniu. Polski 
parlament reprezentowali marszałkowie 
Sejmu i Senatu – Marek Kuchciński i Sta-
nisław Karczewski.

„Unia Europejska nie ma skuteczniej-
szego sposobu oddziaływania na  swoje 
otoczenie niż tworzenie perspektywy człon-
kostwa dla sąsiednich narodów” – powiedział 

Senatem a Bundesratem są bardzo istotne, 
podobnie jak stosunki Polski z Niemcami. 
Zdaniem wicemarszałka Senatu niemie-
cka scena polityczna zrobiła się ostatnio 
ciekawsza, ponieważ stała się bardziej róż-
norodna – w przeciwieństwie do polskiej, 
na której różnorodność zanika, dominują 
bowiem na niej 2 ugrupowania polityczne. 
Skrytykował też zmiany w prawie dotyczą-
ce funkcjonowania Trybunału Konstytu-
cyjnego, Sądu Najwyższego, sądownictwa 
powszechnego, a także prokuratury. „Dlate-
go z wielką uwagą śledzimy to, co się dzieje 
w Polsce, także z perspektywy europejskiej, 
a  mianowicie, czy są przestrzegane zapi-
sy traktatów europejskich. Jeżeli dochodzi 
do naruszeń prawa traktatowego czy stan-
dardów, potrzebne są sankcje” – powiedział 
przewodniczący Daniel Günther. Mówił też 
o trwającej w Niemczech dyskusji na temat 
niezależności sędziów wobec polityków, któ-
rzy ich powołują, i o podleganiu prokurato-
rów ministrowi sprawiedliwości. 

Polsko-wietnamska współpraca 
parlamentarna

O  współpracy parlamentarnej polsko-
-wietnamskiej i  różnych aspektach pra-
cy legislacyjnej Senatu 26 czerwca 2019 r. 
wicemarszałek Michał Seweryński roz-
mawiał z przewodniczącą Komisji Spra-
wiedliwości Zgromadzenia Narodowego 
Wietnamu Le Thi Ngą. „Wietnam jest dla 
Polski bardzo ważnym partnerem w Azji” 
– powiedział wicemarszałek Michał Sewe-
ryński. Podkreślił, że oba państwa łączą 
dobre relacje, a Senat dba o ich rozwijanie. 
Szczególne zasługi mają w  tym zakresie 
Polsko-Wietnamska Grupa Parlamentar-
na i grupa przyjaźni wietnamsko-polskiej 
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od Unii, mają charakter imigracyjny i silnie 
wpływają na klimat wyborczy w wielu pań-
stwach Unii Europejskiej. Destabilizująca 
rola Rosji w Syrii i Libii podkreśla jedność 
europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa.

Przewodniczący Rady Narodowej Re-
publiki Słowackiej Andrej Danko ocenił,  
że poszerzenie UE m.in. o państwa Bałka-
nów Zachodnich zapewni większe bezpie-
czeństwo Wspólnocie. Według niego Unia 
musi przyjmować nowych członków. Prze-
wodniczący parlamentu Grecji Nikos Vo-
utsis mówił o potrzebie szanowania przez 
państwa członkowskie UE prawa między-
narodowego i chronienia praworządności, 
a także o konieczności promowania zasad, 
leżących u podstaw Wspólnoty. Podkreślał, 
że Unia musi być solidarna, m.in. w podej-
ściu do problemu migracji. 

Podczas dyskusji drugiego dnia obrad, 
9 kwietnia 2019 r., przewodniczący parla-
mentów państw UE zwracali uwagę na wy-
zwania stojące przed Unią. Przewodniczący 
Senatu Francji Gerard Larcher zaznaczył, 
że obywatele państw Unii mają problem, by 
rozpoznać się w Europie, która oddala się 
od nich. Podkreślił, że w zglobalizowanym 
świecie żaden kraj nie może sam rozwiązać 
problemów. Dlatego trzeba szukać skutecz-
ności europejskiej. Podkreślił, że obywatele 
widzą w Europie projekt, który chroni, i tego 
oczekują. 

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński 
wskazał na  wyzwania stojące przed UE. 
Jego zdaniem w Europie mamy do czynie-
nia z  kryzysem wartości. Jak mówił, UE 
nie jest rynkiem bez duszy. Przypomniał 

marszałek Stanisław Karczewski podczas 
otwierającej konferencję sesji, poświęconej 
Unii Europejskiej i  jej sąsiadom. Marsza-
łek Senatu podkreślił, że Polacy są jednym 
z najbardziej euroentuzjastycznie nastawio-
nych społeczeństw. Polska popiera program 
akcesyjny dla  państw Bałkanów Zachod-
nich i politykę otwartych drzwi dla krajów 
Partnerstwa Wschodniego – Ukrainy, Gru-
zji i Mołdawii, mimo że takie rozszerzenie 
zmieniłoby niekorzystnie dla  Polski ska-
lę i  kierunki transferu środków unijnych 
w ramach regionalnej i rolnej polityki unij-
nej. „Trzeciej polityki, takiej, która nic nie 
kosztuje, nie ma” – podkreślił. Pozostawio-
ną próżnię, zdaniem marszałka, wypełniłaby 
Rosja, wroga Unii Europejskiej, eksportu-
jąca destabilizację i  korupcję. Wskazał na 
4 wyzwania UE, dotyczące jej sąsiedztwa. 
Państwa Bałkanów Zachodnich są objęte 
procesem berlińskim i mają jasno wytyczoną 
drogę do członkostwa, Unia musi im tę dro-
gę ułatwić. Kraje Partnerstwa Wschodniego 
nie mają wytyczonej mapy drogowej, UE wy-
czerpała dla nich bieżącą ofertę polityczną. 
Podtrzymanie ich proeuropejskiego kursu 
wymaga jej wzbogacenia, pilną potrzebą jest 
znalezienie odpowiednich instrumentów, 
inaczej destabilizujący wpływ Rosji na tych 
terenach będzie się zwiększał. Osobne wy-
zwanie stanowi sąsiedztwo z Rosją. Jak dłu-
go jest ona źródłem agresji wojskowej wobec 
sąsiadów, tak długo musi pozostać obiektem 
unijnych sankcji. Ich polityczne przesłanie 
nie może być dezawuowane przez projekty 
w rodzaju Nord Stream 2. Wyzwania, które 
wynikają z sąsiedztwa z krajami na południe 
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o  chrześcijańskich korzeniach Europy, 
na których opiera się tożsamość europejska. 

Na zakończenie konferencji przewod-
niczący parlamentów państw UE przyjęli 
konkluzje, w których m.in. uznali potrzebę 
utrzymania stosunków z krajami sąsiadu-
jącymi z UE i  jej rozszerzenia. Podkreśli-
li, że Parlament Europejski jest niezwykle 
istotnym elementem życia demokratycz-
nego Unii, stanowiącym silny głos Europy. 
Wezwali obywateli do aktywnego udziału 
w kształtowaniu przyszłości Europy poprzez 
udział w nadchodzących wyborach do PE. 
Wskazali, że UE powinna promować swoje 
wartości na Bałkanach Zachodnich, potwier-
dzając jednocześnie europejską perspektywę 
krajów tego regionu. Przewodniczący poparli 
koncepcję strategii makroregionalnych, wy-
razili też gotowość poparcia nowych inicja-
tyw w tym zakresie. Zaznaczyli również, jak 
istotny jest wymiar wschodni unijnej poli-
tyki sąsiedztwa. Opowiedzieli się za wspar-
ciem współdziałania Unii z  6  państwami 
uczestniczącymi w programie Partnerstwa 
Wschodniego. Podkreślili też, że pomoc-
niczość i proporcjonalność są kluczowymi 
zasadami, dzięki którym UE jest silniejsza, 
skuteczniejsza i bardziej zjednoczona. Mając 
na uwadze najwyższą wagę wolnych i uczci-
wych wyborów, przewodniczący uznali 
za kluczowe wzmocnienie odporności syste-
mów demokratycznych w Europie. Dlatego, 
ich zdaniem, należy konsekwentnie podej-
mować skuteczne działania, mające na celu 
zwalczanie mowy nienawiści, kampanii dez-
informacyjnych i zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa cybernetycznego.

Oświadczenie marszałka Senatu RP  
i przewodniczącego Senatu Francji  
z okazji 100. rocznicy nawiązania  
stosunków dyplomatycznych 

Do nadania nowej perspektywy stosunkom 
polsko-francuskim i wzmocnienia relacji 
między obu państwami wezwali marszałek 
Senatu Stanisław Karczewski i przewodni-
czący Senatu Francji Gerard Larecher we 
wspólnym oświadczeniu z okazji 100. rocz-
nicy ustanowienia stosunków dyplomatycz-
nych między Francją a Polską, podpisanym 
9 kwietnia 2019 r. w Wiedniu. Senaty uzna-
ją w nim, że Unia Europejska stwarza per-
spektywę zapewniającą Europie wolność, 

pokój, dobrobyt i  bezpieczeństwo oraz 
zdolność reakcji na najważniejsze proble-
my, z którymi obecnie zmagają się kraje UE 
w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa i obronności, migracji czy 
sztucznej inteligencji i nowych technologii. 
Izby zapewniają, że dążą do wzmocnienia 
współpracy także na szczeblu komisji par-
lamentarnych, grup przyjaźni i w ramach 
Trójkąta Weimarskiego.

4. Szczyt Przewodniczących Parlamentów 
Państw Europy Środkowej i Wschodniej 
#EUROWAW2019

5 czerwca 2019  r. w  Senacie obradował 
4. Szczyt Przewodniczących Parlamentów 
Państw Europy Środkowej i  Wschodniej 
#EUROWAW2019. Przewodniczący i  wi-
ceprzewodniczący parlamentów Arme-
nii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, 
Estonii, Litwy, Łotwy, Serbii, Słowenii, 
Węgier i Turcji dyskutowali o kształtowa-
niu wspólnej pamięci historycznej, znacze-
niu komunizmu w świadomości narodów 
i  środkowoeuropejskiej wspólnocie do-
świadczeń. Z uwagi na szczególny charakter 
tegorocznego szczytu wzięło w nim udział 
kilkudziesięciu dysydentów i opozycjoni-
stów, którzy walczyli o wolność w krajach 
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są spadkobiercami państwa narodowego 
i  oświeceniowej koncepcji obywatelstwa, 
ale bez tożsamości narodowej nie ma moż-
liwości zbudowania społeczeństwa obywate-
li. Podkreślił, że jak przed 1989 r. w Europie 
panował podział na wolną demokrację i to-
talitarny socjalizm, tak obecnie mamy do 
czynienia z  podziałem na przywiązanie 
do państw narodowych i kosmopolityczną 
wizję porządku ponadnarodowego.  Jego 
zdaniem europejska elita rządząca ustana-
wia prawa „ponad głowami suwerennych 
rządów”, a przykładem może być kwestia 
brexitu czy przymusowej relokacji uchodź-
ców. Taka polityka jest prowadzona „bez od-
niesienia do konkretnych potrzeb i wartości 
narodowych europejskich”.

W debacie udział wzięli przedstawicie-
le oficjalnych delegacji i byli opozycjoniści. 

bloku komunistycznego, m.in. w NRD, Cze-
chosłowacji, na Węgrzech i w ZSRR. 

Podczas szczytu odbyły się 2  sesje: 
„Upadek komunizmu w  Europie Środko-
wej i Wschodniej – kształtowanie wspólnej 
pamięci historycznej” i „Europa Środkowa 
i Wschodnia wobec wyzwań współczesnego 
świata”. Otwierając pierwszą sesję, marsza-
łek Sejmu Marek Kuchciński wyraził opinię, 
że upadek komunizmu spowodował funda-
mentalne przemiany, które ukształtowały 
współczesne oblicze naszej części Europy. 
W  jego opinii był to prawdziwy przełom 
i  swoisty kamień węgielny w  budowaniu 
nowych systemów politycznych. 

Gość specjalny szczytu, brytyjski filo-
zof i eseista Roger Scruton był zdania, że 
mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej 
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Przewodniczący Zgromadzenia Naro-
dowego Armenii Ararat Mirzoyan podkre-
ślił rolę „Solidarności”, która zainspirowała 
wiele społeczeństw byłego bloku sowieckie-
go do walki o prawa człowieka. „W naszym 
wypadku mury runęły w 1987 r. i do 1991 r. 
udało nam się uzyskać niezależność, ale na-
sza młoda demokracja nie poradziła sobie 
z wyzwaniami, które się pojawiały” – mówił. 

10. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Sejmu Republiki Litewskiej i Rady  
Najwyższej Ukrainy

Podczas 10. sesji Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Sejmu i  Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej 
i Rady Najwyższej Ukrainy, która odbyła 
się 7–8 czerwca 2019 r. w Kijowie, dyskuto-
wano na temat „Bezpieczeństwo – rozwój 
– demokracja. Razem silniejsi”. W skład 
polskiej delegacji, pod przewodnictwem 
marszałka Stanisława Karczewskiego, 
wchodzili wicemarszałek Bogdan Boruse-
wicz, senator Małgorzata Kopiczko, a także 
posłowie Radosław Lubczyk i Marek Matu-
szewski oraz minister rolnictwa i rozwoju 
wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Marszałek Stanisław Karczewski przy-
znał, że nie można było znaleźć lepszego te-
matu. W jego ocenie stare hasło dyplomacji 
europejskiej: przede wszystkim bezpieczeń-
stwo, nie straciło na aktualności. „Przykład 
państw bałtyckich i Polski wskazuje, że bez-
pieczeństwo może zapewnić jedynie Sojusz 
Północnoatlantycki, rozwój zaś Unia Euro-
pejska. Drzwi do nich powinny zatem stać 
otworem dla Ukrainy” – dodał.

Otwierając obrady, przewodniczący 
Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij 

Podkreślano, że to „Solidarność” zapoczątko-
wała zmiany, które położyły kres sowieckiej 
dominacji w tym rejonie Europy i położyły 
podwaliny pod budowę demokracji parla-
mentarnej w tych krajach. Wiceprzewodni-
czący Izby Poselskiej Czech Tomas Hanzel 
mówił, że dzięki wydarzeniom z  1989  r. 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej do-
szło nie tylko do upadku komunizmu, ale też 
do renesansu parlamentaryzmu. Zdaniem 
wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Na-
rodowego Serbii Veroljuba Arsicia rozbicie 
ZSRR i upadek komunizmu to punkty zwrot-
ne w dziejach świata. Był to koniec totalita-
ryzmu, dyktatury, propagandy, nakazowej 
gospodarki, chronicznych niedoborów ma-
terialnych i naruszania godności ludzkiej. 
Przewodniczący Zgromadzenia Narodowe-
go Węgier László Kövér ocenił, że kiedyś to 
Moskwa narzucała innym państwom spo-
sób myślenia, a teraz robi to Bruksela. Zda-
niem przewodniczącego parlamentu Estonii 
Henna Polluaasa ambicje polityczne reżimu 
komunistycznego przeniosły się na Rosję. 
Opozycjoniści przypominali, że „to Polska 
otworzyła drzwi do nowego świata”, zakoń-
czył się czas podwójnego życia, cierpień 
i represji. Zwracali też uwagę, że był to czas 
wyboru, w miejsce komunizmu mogły po-
wstać albo demokracja parlamentarna, albo 
totalitaryzm o nowym obliczu.

Otwierając drugą sesję, marszałek Sta-
nisław Karczewski powiedział, że narody 
tego regionu, srogo doświadczone przez hi-
storię, są narodami zwycięskimi, nie ma już 
bowiem uciskających je wcześniej imperiów. 
„Wiemy, że wolność ma swoją cenę i nic nie 
przychodzi za  darmo. Wiemy też, że wy-
zwania na czas nierozpoznane potrafią stać 
się śmiertelnie groźne” – mówił marszałek 
Senatu. Zwrócił uwagę, że „lista wyzwań, 
przed którymi stoją narody Europy Środko-
wej i Wschodniej w ostatnich latach stała się 
niepokojąco długa”. Wymienił m.in. wzno-
wiony imperializm Moskwy, przejawiają-
cy się choćby rosyjską agresją na Ukrainie, 
utrzymanie jedności transatlantyckiej, zmia-
ny w wiodących państwach Europy Zachod-
niej, wybory do Parlamentu Europejskiego, 
które zmieniły układ sił w unijnych instytu-
cjach centralnych, co jest znaczące zwłaszcza 
w kontekście wznowienia debaty nad per-
spektywą budżetową na lata 2021–27, a także 
wdrożenie projektu Trójmorza. 
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Współpracy Gospodarczej, Regionalnej i Lo-
kalnej z udziałem ministra rolnictwa i roz-
woju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 
i posła Marka Matuszewskiego koncentro-
wano się na kwestii bezpieczeństwa energe-
tycznego. Omówiono sposoby dostarczania 
surowców do produkcji energii, aby unieza-
leżnić się od dostaw z Rosji. Jako przykład 
takiego działania podano sprowadzanie 
do Polski ciekłego gazu drogą morską do ga-
zoportu w Świnoujściu. W czasie prac Komi-
sji Współpracy Humanitarnej i Kulturalnej 
Polskę reprezentowała senator Małgorzata 
Kopiczko. Rozmawiano m.in. o znaczeniu 
uniezależnienia się Kościoła prawosławne-
go na Ukrainie, 6 stycznia 2019 r. bowiem 
ukraińska cerkiew uzyskała status kanonicz-
nej cerkwi autokefalicznej. W posiedzeniu 
Komisji ds. Integracji Europejskiej i Euro-
atlantyckiej Ukrainy uczestniczył wicemar-
szałek Bogdan Borusewicz. Mówiono m.in. 
o budowaniu koalicji państw europejskich 
wspierających Ukrainę w staraniach o wej-
ście do Unii Europejskiej. Potwierdzono tak-
że wsparcie dla Mołdawii i Gruzji na drodze 
do integracji europejskiej.

Podczas sesji plenarnej wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz wyraził pełne poparcie 
dla ustaleń dotyczących wspierania Ukrai-
ny. Powiedział, że współdziałanie w ramach 
Partnerstwa Wschodniego również ma 
ogromne znaczenie. „Powinniśmy myśleć 
o działaniu małymi krokami. Do tej naszej 
dwójki, która wspiera Ukrainę, w pierwszej 
kolejności należy dołożyć Szwecję i postarać 
się o jej wsparcie” – powiedział. 

Podczas 10. sesji zdecydowano ponadto 
o zwiększeniu liczby przedstawicieli każdego 

przypomniał, że w Donbasie nadal trwają 
walki, w których giną ludzie, a w ostatnich 
dniach nastąpiło zaostrzenie sytuacji. „Te-
mat, o  którym będziemy rozmawiać, jest 
wyzwaniem dnia dzisiejszego dla Ukra-
iny, Polski i  Litwy” – powiedział. Ocenił, 
że polityka zagraniczna Rosji ma na  celu 
zniszczenie państwa ukraińskiego. Dlatego 
podziękował za wsparcie Polski i Litwy. „Li-
czę na dalsze wspieranie dążenia Ukrainy 
do Unii Europejskiej jako ważne działanie 
na rzecz jej bezpieczeństwa” – zaapelował.

Przewodniczący Sejmu Republiki Li-
tewskiej Viktoras Pranckietis zaznaczył, 
że poprzednie sesje zgromadzenia pod-
kreślały kwestię współpracy z  Ukrainą 
na rzecz zapewnienia jej bezpieczeństwa, 
także energetycznego, oraz wsparcia w roz-
woju gospodarczym. „Rzeczywiste wspar-
cie dla  Ukrainy musi być priorytetem” 
– zaznaczył.

Drugiego dnia sesji, 8 czerwca, przed-
stawiciele parlamentów pracowali w 3 komi-
sjach. Na posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju 
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dzieci i młodzieży, na temat zagrożeń zwią-
zanych z cyberprzestrzenią. Zapowiedzieli 
także rozwój współpracy parlamentarnej 
w zakresie cyberbezpieczeństwa, sztucznej 
inteligencji i zwalczania mowy nienawiści 
w internecie.

20. spotkanie Stowarzyszenia  
Senatów Europy

Wicemarszałek Michał Seweryński 13–15 
czerwca 2019 r. wziął udział w 20. spotkaniu 
Stowarzyszenia Senatów Europy w Paryżu. 
Było ono okazją do dialogu między izbami 
europejskimi a  senatami państw Afryki 
na temat najważniejszych wyzwań, przed 
którymi obecnie stoją. Do udziału w debacie 
przedstawiciele senatów afrykańskich zo-
stali zaproszeni po raz pierwszy. Gościem 
specjalnym był Michel Barnier, główny ne-
gocjator UE ds. brexitu.

W  trakcie sesji plenarnej, poświęco-
nej dialogowi między izbami europejskich 
a afrykańskich parlamentów, wicemarsza-
łek Michał Seweryński poruszył kwestię 
edukacji jako fundamentu budowy demo-
kracji. Wskazał na  doświadczenia Polski 
z okresu zaborów, nazizmu i komunizmu. 
Zaznaczył, że deficyt edukacji prowadzi 
do rozwoju radykalizmów, sprzyjając pro-
mocji symplicyzmu i  totalitarnych wizji 
świata. W kontekście dialogu euro-afrykań-
skiego zaapelował o zacieśnienie współpra-
cy w dziedzinie edukacji i opowiedział się 
za objęciem patronatem przez izby wyższe 
parlamentów Europy i Afryki programów 
wsparcia edukacji w Afryce.

Przewodniczący Senatu Republiki 
Francuskiej Gerard Larcher zdefiniował 
pandemie, zmiany klimatyczne, terroryzm 
i  przemyt jako główne wyzwania stojące 

parlamentu do 12 osób, a także utworzono 
4. komisję – Komisję ds. współpracy w ob-
szarze bezpieczeństwa. Było to spełnienie 
postulatu wysuniętego przez stronę ukraiń-
ską podczas 9. sesji w Wilnie.

Deklaracja przewodniczących senatów 
państw Trójkąta Weimarskiego

Marszałek Stanisław Karczewski 13 czerw-
ca 2019 r. spotkał się w Paryżu z przewod-
niczącym Senatu Republiki Francuskiej 
Gerardem Larcherem i przewodniczącym 
Bundseratu Danielem Güntherem. Roz-
mowy w ramach Trójkąta Weimarskiego 
dotyczyły współpracy międzyparlamen-
tarnej. Przewodniczący przyjęli wspól-
ną deklarację, w  której zobowiązali się 
do dalszej wymiany doświadczeń i stoso-
wania dobrych praktyk, przede wszystkim 
podczas seminariów parlamentarnych, 
a  także prowadzenia dialogu w  ramach 
Trójkąta Weimarskiego z udziałem parla-
mentarzystów, ekspertów, przedstawicieli 
sektorów gospodarki i społeczeństwa oby-
watelskiego. Przewodniczący zadeklaro-
wali, że będą przygotowywać rozwiązania 
ustawodawcze, mające podnieść świado-
mość społeczną, przede wszystkim wśród 
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marszałek uznał senaty za symbol tradycji 
demokratycznych.

W ocenie przewodniczącego Gerarda 
Larchera izby wyższe parlamentów dzięki 
reprezentacji wszystkich regionów zapew-
niają spójność społeczną i sprzyjają utrwa-
laniu demokracji parlamentarnej. Do tezy tej 
nawiązał przewodniczący Komisji Spraw Eu-
ropejskich francuskiego Senatu Jean Bizzet, 
który podkreślił rolę senatu w przeciwdzia-
łaniu tendencjom centralizacyjnym, a także 
w zapewnianiu równowagi między egzeku-
tywą a legislatywą.

Spotkanie przewodniczących parlamentów 
Grupy Wyszehradzkiej

O przyszłości Unii Europejskiej w kontek-
ście wyników wyborów do Parlamentu Eu-
ropejskiego dyskutowano 27 czerwca 2019 r. 
w Popradzie na spotkaniu przewodniczą-
cych parlamentów Grupy Wyszehradzkiej 
z udziałem wicemarszałka Senatu Michała 
Seweryńskiego i marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego. Podsumowano także sło-
wacką prezydencję w V4 i zapoznano się ze 
wstępnymi założeniami prezydencji Czech.

Wicemarszałek Michał Seweryński 
zaznaczył, że Polska „uznaje konieczność 
tworzenia silnego, demokratycznego man-
datu wszelkich działań Unii”. W tym celu 
niezbędne jest wzmocnienie roli parlamen-
tów narodowych w procesie legislacyjnym, 
a w centrum tego procesu powinna pozo-
stać Rada Unii Europejskiej. Jak zaznaczył, 
Polska opowiada się za poszerzeniem Unii 
Europejskiej i „stałym umacnianiem strate-
gicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, 
wszelkie osłabianie więzi transatlantyckich 
traktując jako zagrożenie fundamentów 

przed Afryką. Uznał, że Unia Europejska 
i  Afryka powinny zacieśnić współpracę 
w dziedzinie innowacji i budowy zrówno-
ważonych miast, edukacji i  zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego. W ocenie 
przewodniczącego Komisji Spraw Zagra-
nicznych, Obrony i Sił Zbrojnych francuskie-
go Senatu Christiana Cambona cyfryzacja 
i rozwój start-upów stwarzają Afryce wiel-
kie szanse rozwoju. Wyzwaniem pozostają 
jednak skuteczniejsza kontrola ruchów mi-
gracyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa, 
odbudowa silnej struktury państwowej 
i zdolności obronnych krajów afrykańskich 
oraz wypracowanie nowego modelu rozwoju 
rolnictwa.

Michel Barnier wskazał na wspólnotę 
interesów UE i Afryki. Oprócz wyzwań de-
mograficznych oraz walki z terroryzmem 
i zmianami klimatycznymi wskazał na ko-
nieczność przeciwdziałania spekulacjom 
finansowym. Zaznaczył, że UE jest naj-
większym donatorem pomocy rozwojowej 
dla Afryki, a współpraca ta powinna w przy-
szłości koncentrować się na wsparciu rozwo-
ju infrastruktury (dostęp do elektryczności 
i internetu), młodzieży (dostęp do edukacji 
i kultury) i tzw. zielonym finansowaniu w ra-
mach walki ze zmianami klimatycznymi.

Odnosząc się do  procesów liberali-
zacji handlu w  Afryce, sekretarz wyko-
nawczy Komisji Narodów Zjednoczonych 
ds. Afryki Vera Songwe mówiła o potrzebie 
zachowania jedności państw afrykańskich 
w relacjach zewnętrznych. Przewodnicząca 
Senatu Włoch Maria Elisabetta Alberti Casel-
lati wskazała na konieczność uruchomienia 
planu Marshalla na rzecz rozwoju gospodar-
czego i kulturalnego Afryki, który docelowo 
miałby pozwolić na odejście od uzależnienia 
kontynentu afrykańskiego od zewnętrznego 
wsparcia finansowego.

Podczas sesji „Dwuizbowość: atut de-
mokracji” wicemarszałek Michał Sewe-
ryński jako nadrzędne cele działania izb 
wyższych parlamentów wskazał reprezen-
tację regionów i stanowienie lepszego prawa. 
W tym kontekście zaznaczył, że izby wyższe 
parlamentów pełnią w demokracji funkcję 
stabilizatora, zapewniając autonomię poli-
tyczną wspólnotom lokalnym, a jakość ak-
tów ustawodawczych stanowi fundament 
zaufania obywateli do legislatora. Wskazu-
jąc na historię parlamentaryzmu polskiego, 
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bezpieczeństwa europejskiego i narodowego 
bezpieczeństwa kraju”. „Wspólne stanowisko 
V4 powinno pozostać niezmienne w odnie-
sieniu do problemu imigracji (…) Czeka nas 
też praca nad nową perspektywą finansową 

Unii Europejskiej na lata 2021–27 i koordy-
nacja działań co do decyzji dotyczących no-
wego cyklu instytucjonalnego Unii w latach 
2019–024” – wyliczał wicemarszałek Michał 
Seweryński. 

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

Senat i Polonia

Podział senackich środków na rzecz Polonii 
i Polaków poza granicami na 2019 r. 

W kwietniu zostały rozdzielone środki na 
opiekę nad Polonią i Polakami za granicą 
w 2019 r., zagwarantowane na ten cel w bu-
dżecie Kancelarii Senatu. Pomoc senacka 
trafi do Polaków za granicą mieszkających 
w 54 krajach. W 2019 r. budżet na ten cel zo-
stał utrzymany na poziomie poprzedniego 
roku i wyniósł 100,5 mln zł. Zgodnie z ocze-
kiwaniami środowisk polonijnych najwię-
cej pieniędzy – 33,25 mln zł przeznaczono 
na edukację. Na kulturę i promocję Polski 
oraz ochronę polskiego dziedzictwa kultu-
rowego i historycznego zagwarantowano 
16,7 mln zł, na wzmacnianie pozycji śro-
dowisk polskich i  polonijnych w  krajach 
zamieszkania – 16,65 mln zł, na media po-
lonijne – 12 mln zł, na infrastrukturę polo-
nijną przeznaczono 16,7 mln zł, a na pomoc 
charytatywną i socjalną – 4,9 mln zł.

Po rozpatrzeniu zakwalifikowano 
266 spośród 616 ogółem zgłoszonych ofert. 
Najwięcej – 217 wniosków wpłynęło na rea-
lizację zadań w zakresie kultury i promocji 
Polski oraz ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i historycznego, w zakresie edukacji – 
187, na wzmacnianie środowisk polonijnych 
i polskich poza granicami – 103, na infra-
strukturę polonijną – 54, na pomoc charyta-
tywną – 27, a na pomoc mediom polonijnym 
– 28 ofert. Dotacje przyznano na 85 ofert 
edukacyjnych, 87 dotyczących kultury i pro-
mocji Polski oraz ochrony polskiego dzie-
dzictwa kulturowego i  historycznego, 37 
– w zakresie wzmacniania pozycji środowisk 

polskich i polonijnych w krajach zamieszka-
nia, 13 przeznaczonych na media polonijne,  
29 – na infrastrukturę polonijną, a 16 na po- 
moc charytatywną i  socjalną. Na  najbar-
dziej preferowany kierunek wsparcia, czy-
li edukację, Senat przekaże środki m.in. 
na wspieranie oświaty polonijnej w Niem-
czech, podręcznik do nauki języka polskie-
go dla  uczniów polskich szkół sobotnich 
w Wielkiej Brytanii, obozy integracyjno-edu-
kacyjne z językiem polskim, rozwój kadry 
nauczycielskiej na Wschodzie czy stypendia 
dla młodzieży polskiego pochodzenia.

Największe dofinansowanie z budżetu 
Kancelarii Senatu otrzymały 3 organizacje: 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – po-
nad 36,5 mln zł, Fundacja Pomoc Polakom 
na Wschodzie – prawie 32,5 mln zł, a Fun-
dacja Wolność i Demokracja ok. 9,5 mln zł. 
Łącznie dotacje uzyskało 126  organizacji, 
m.in. Caritas Polska, Stowarzyszenie Pa-
rafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, Fun-
dacja Oświata Polska za Granicą, Fundacja 
na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józe-
fa Piłsudskiego oraz Fundacja Dziedzictwa 
Kulturowego.

„Polska Wielkanoc” na Kamczatce

Z  rodakami na Syberii i  Kamczatce  
12–17 kwietnia 2019 r. spotkali się wice-
przewodniczący Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą senator 
Artur Warzocha i przewodnicząca sejmo-
wej Komisji Łączności z Polakami za Gra-
nicą posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz. 
Była to pierwsza oficjalna wizyta polskich 
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Podczas pobytu w Rosji parlamentarzyści 
oddali hołd ofiarom sowieckich represji 
i zsyłek, m.in. w Piwowarisze. 

Wizyta w Szkole Podstawowej  
im. Andrzeja Stelmachowskiego  
w Trokach Starych na Litwie

Marszałek Stanisław Karczewski 24 kwiet-
nia 2019 r. odwiedził Szkołę Podstawową 
im. Andrzeja Stelmachowskiego w Trokach 
Starych na Litwie. Podziękował nauczycie-
lom, rodzicom i uczniom za dbanie o pol-
skość i podtrzymywanie tradycji, a także 
za trud i pracę. „Doceniam, że uczniowie od 
najmłodszych lat angażują się w życie pol-
skiej społeczności. Na miarę swoich możli-
wości biorą aktywny udział w rozmaitych 

parlamentarzystów na  Kamczatce. Cykl 
spotkań „Polska Wielkanoc” zorganizował 
Konsulat Generalny RP w Irkucku. W Pie-
tropawłowsku Kamczackim parlamenta-
rzyści wzięli udział w prezentacji wystawy 
„Polacy na Syberii” i znaczka pocztowego 
z serii „Polacy na Syberii”, prezentujące-
go postać Wacława Sieroszewskiego – pol-
skiego zesłańca, badacza dalekich kultur, 
pisarza, działacza niepodległościowego, 
senatora. Parlamentarzyści spotkali się 
z przedstawicielami innych mniejszości na-
rodowych żyjących na Kamczatce, a także 
z kierownictwem i członkami Autonomicz-
nej Niekomercyjnej Organizacji Narodo-
wo-Kulturalnej Centrum „Dom Polski”, 
polonijnymi przedsiębiorcami i duchowień-
stwem. Odwiedzili również Wierszynę, 
wieś oddaloną 130 km od Irkucka, założoną 
w 1910 r. przez polskich osadników. W Ir-
kucku przedstawiciele parlamentu i MSZ 
wzięli udział w spotkaniu wielkanocnym 
z udziałem m.in. ordynariusza diecezji ir-
kuckiej biskupa Cyryla Klimowicza, du-
chownych z parafii syberyjskich, działaczy 
Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo”, 
nauczycieli i  lektorów języka polskiego, 
przedstawicieli polskiego i polonijnego bi-
znesu, świata nauki i kultury oraz polskie-
go korpusu dyplomatyczno-konsularnego. 
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Ambasador Brazylii w Polsce Hadil Fontes 
da Rocha Vianna podkreślił, że 2-miliono-
wa Polonia w dużym stopniu uczestniczy 
w rozwoju jego kraju. Przypomniał, że Bra-
zylia była orędownikiem odzyskania nie-
podległości przez Polskę i  jako pierwszy 
kraj Ameryki Łacińskiej uznała w 1918 r. 
powstanie „zjednoczonej i  niepodległej 
Polski”. Mówiąc o relacjach polsko-brazy-
lijskich, ambasador wskazał na rolę Polonii 
w ich budowaniu. Dyrektor Departamentu 
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iwo-
na Kozłowska zwróciła uwagę, że Brazy-
lijczycy polskiego pochodzenia, pozostając 
lojalnymi obywatelami wybranego kraju, 
korzystają z bogactwa 2 kultur, zdobyczy 
gospodarczych i  kulturalnych. „Ufamy,  
że kluczem do zachowania polskiej tożsa-
mości będzie dla Polonii brazylijskiej Karta 
Polaka, której zmiana przewiduje rozsze-
rzenie jej zakresu działania na wszystkie 
kraje świata” – podkreśliła. 

Podczas konferencji przypomniano ko-
lejne etapy i przyczyny wychodźstwa z ziem 
polskich do Brazylii. Stanowiło ono element 
większego procesu emigracyjnego z Europy, 
jedną z głównych przyczyn był duży przy-
rost naturalny w Europie, a w konsekwencji  
– brak ziemi dla chłopów. Dla Polaków wpływ 
na decyzję o emigracji miały także czynniki 
polityczne. Po rewolucji 1905 r. emigrowała 
też inteligencja, podobnie jak po II wojnie 
światowej zdecydowaną większość emigracji 
stanowili przedstawiciele sfer wojskowych 
i urzędniczych, arystokracja, zamożne ku-
piectwo i  ludzie kultury. Przypomniano,  
że pielgrzymka papieża Jana Pawła  II 
w  1980  r. do Brazylii stała się impulsem 
do podjęcia działań na rzecz wzmocnienia 

wydarzeniach, będących okazją do ma-
nifestowania polskości i  prezentowania 
swoich umiejętności, w uroczystościach, 
konkursach i  zawodach, w  których od-
noszą sukcesy. Niech Polska będzie dla 
was punktem odniesienia i  wartością”  
– powiedział marszałek Senatu. Podkre-
ślił, że odrodzony Senat od czasów mar-
szałka Andrzeja Stelmachowskiego stara 
się pomagać rodakom za granicą, prowa-
dzić z nimi dialog i wspierać ich przedsię-
wzięcia na rzecz polskiej społeczności, nie 
tylko instytucjonalnie, ale i finansowo. Jak 
zapewnił, Polska zawsze będzie pamiętała 
o Polakach za granicą i o nich dbała. Dyrek-
tor szkoły Romuald Grzybowski podkreślił, 
że jest ona nie tylko placówką oświatową, 
ale także propagatorem polskiej kultury 
i tradycji. Przypomniał, że prof. Andrzej 
Stelmachowski, będąc prezesem Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska”, wiele uwagi 
poświęcał polskim szkołom na Litwie. 

Konferencja na temat osadnictwa  
polskiego w Brazylii

Upamiętnieniu przybycia do Brazylii 
pierwszych polskich osadników i przedsta-
wieniu roli Polonii brazylijskiej w rozwoju 
stosunków dyplomatycznych i gospodar-
czych między obu państwami poświęcono 
konferencję „150 lat osadnictwa polskie-
go w Brazylii”, zorganizowaną w Senacie 
25 kwietnia 2019 r. przez Komisję Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Grani-
cą we współpracy z Towarzystwem Polsko-
-Brazylijskim. „Polsce zależy na kontaktach 
i współpracy z Polonią, i to we wszystkich 
dziedzinach” – zapewnił marszałek Sta-
nisław Karczewski. Przypomniał, że pod-
czas V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków 
z Zagranicy apelowano o wsparcie Polonii 
z Ameryki Południowej, której młode po-
kolenie traci kontakt z macierzą. „Wierzę, 
że konferencja pozwoli pokazać wielkość 
naszych rodaków w  Brazylii” – mówiła 
przewodnicząca Komisji Spraw Emigra-
cji i Łączności z Polakami za Granicą se-
nator Janina Sagatowska. Jak dodała, na 
skutek tragicznych losów Polski znalazło 
się tam bardzo wielu Polaków – rolników, 
inżynierów i intelektualistów, którzy – nie 
zapominając o swoich korzeniach – wpi-
sali się w historię narodu brazylijskiego. 
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za granicą. Potwierdzenie tego słyszę za-
wsze podczas licznych spotkań z Polonią” 
– powiedział marszałek Senatu, otwiera-
jąc forum. Podziękował przedstawicielom 
Polonii za zaangażowanie w pracę na rzecz 
rodaków mieszkających w ich krajach. Pod-
kreślił, że ich obecność w Toruniu świadczy 
o trosce o ojczyznę. Marszałek Senatu zwró-
cił uwagę na potrzebę wspierania Polaków 
na  Wschodzie, którzy chcą przyjechać  
do ojczyzny i pozostać tu na stałe. Jak zazna-
czył, np. w Kazachstanie są kolejki chętnych 
i należy podjąć działania, aby zapewnić im 
możliwość szybkiego przyjazdu do  kra-
ju, m.in. poprzez powstanie przynajmniej 
jednego dużego ośrodka dla repatriantów 
w każdym województwie. Marszałek za-
pewnił, że będzie w tej sprawie rozmawiać 
ze wszystkimi marszałkami województw. 
Rozpoczynając 2. dzień obrad, marsza-
łek Stanisław Karczewski przypomniał,  
że Polonia i Polacy za granicą są na świecie  
6. grupą pod względem liczebności. „Po-
lonia to wielki potencjał – skarb Polski”  
– podkreślił. „Będziemy rozmawiać o tym, 
czym jest patriotyzm. Jak był rozumiany 
w przeszłości, jak jest wyrażany dzisiaj, jak 
będziemy uczyć dzieci patriotyzmu” – do-
dał marszałek Senatu. W trakcie dyskusji 
o. Józef Aszkiełowicz z Wilna zastanawiał 
się, co spaja narody, które potrafią prze-
trwać wieki. Jego zdaniem trwanie narodo-
wej jedności opiera się na 2 fundamentach 
– wierze i patriotyzmie. Jak wskazał, dla 
Polaków ważne są polska tradycja, kultura 
i język w połączeniu z wiarą katolicką. 

Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej 
przy Marszałku Senatu

30 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie 
Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Mar-
szałku Senatu, poświęcone roli i znaczeniu 
Polonii i Polaków za granicą w kształtowa-
niu świadomości historycznej i tożsamości 
narodowej, a także nowelizowanej obecnie 
Karcie Polaka. Jak mówił marszałek Sta-
nisław Karczewski, zmienia się Polonia, 
zmienia się Polska i muszą się też zmieniać 
akcenty we współpracy między Polonią 
i Polską. Najważniejsze pozostaje jednak 
utrzymanie związku naszych rodaków za 
granicą z macierzą, podtrzymywanie ich 
tożsamości narodowej. Marszałek Senatu 

polskiej wspólnoty w tym kraju. Zastanawia-
no się także, jak w przyszłości potomkowie 
emigrantów z końca XIX i początku XX w. 
będą zachowywać pamięć o historycznym 
dziedzictwie pionierów i jak będą kształto-
wały się procesy poczucia przynależności 
do kultury kraju pochodzenia mimo rosną-
cej odległości pokoleniowej i uniwersalnych 
wpływów kulturowych. Zdaniem prof. El-
żbiety Budakowskiej z Instytutu Profilakty-
ki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu 
Warszawskiego relacja między tym, co wy-
brane, a tym, z czego się rezygnuje, ciągle się 
zmienia i pociąga za sobą zmienność obrazu 
etniczności w kolejnych pokoleniach. 

Podczas konferencji przedstawiono tak-
że wyniki badania polskich poimigranckich 
środowisk w Brazylii, a także problemy, jakie 
napotyka duszpasterstwo polonijne w Bra-
zylii. O działaniach na rzecz społeczności po-
chodzenia polskiego w Brazylii mówił prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz 
Bonisławski. Konferencji towarzyszyła pre-
zentacja fotografii, przybliżających życie 
potomków Polaków w Brazylii, autorstwa se-
kretarza Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego 
Gustawa Kotlarza.

XXII Forum Polonijne

Pod honorowym patronatem prezyden-
ta Andrzeja Dudy 26–28 kwietnia 2019 r. 
w Toruniu odbyło się XXII Forum Polonij-
ne, poświęcone patriotyzmowi w tradycji 
i kulturze narodowej. Organizatorem fo-
rum był marszałek Stanisław Karczewski 
wspólnie z  Wyższą Szkołą Kultury Spo-
łecznej i  Medialnej oraz Polskim Stowa-
rzyszeniem Morskim – Gospodarczym  
im. E. Kwiatkowskiego. „Patriotyzm to słowo 
kluczowe dla Polonusów i Polaków żyjących 
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świat. W opinii senatora oprócz realnych 
korzyści ma ona wymiar symboliczny, po-
nieważ potwierdza przynależność do narodu 
polskiego. Z tą opinią zgodziła się Andżelika 
Borys, prezes Związku Polaków na Białoru-
si. Jej zdaniem dzięki Karcie Polaka możli-
we stało się zachowanie polskiej tożsamości 
przez Polaków na Białorusi. Karta Polaka nie 
może być jednak tylko paszportem do Polski. 
Jej posiadacze muszą się wykazać znajomoś-
cią języka polskiego i kultury. Prezes Andże-
lika Borys apelowała o utrzymanie kryteriów 
jej przyznawania.

Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą 
w Polsce

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą 
marszałek Stanisław Karczewski 2 maja 
2019 r. wygłosił orędzie w TVP Polonia. Jak 
podkreślił, to święto całej polskiej rodzi-
ny, a Polacy w kraju i za granicą stanowią 
wspólnotę. Łączy ich pamięć o  pokole-
niach przodków, którzy na polskiej ziemi 
tworzyli polską historię zarówno kraju, 
jak i miliony prywatnych historii polskich 
rodzin. „Każdy z nas ma wspomnienia łą-
czące go z krajem dzieciństwa, młodości, 
z jego kawałkiem ojczyzny. Dziś łączy nas 
duma z kraju oraz serdeczne więzi rodzin-
ne i przyjacielskie z rodakami. Łączą nas 
aspiracje, byśmy jako kraj i  jako Polacy 
odnieśli sukces wśród innych narodów 

wyraził zadowolenie, że coraz więcej or-
ganizacji i stowarzyszeń w naszym kraju 
zajmuje się sprawami Polonii. Świadczy to, 
jego zdaniem, o zainteresowaniu sprawami 
Polonii i Polaków za granicą. Jak podkre-
ślił, współpraca z nimi jest zdywersyfiko-
wana. Oprócz Senatu zajmują się nią m.in. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych. W ocenie 
marszałka dyskusja na posiedzeniu rady 
pokazała, że jest wiele spraw i problemów, 
które zajmują Polaków żyjących poza kra-
jem, dotyczących zarówno kwestii funda-
mentalnych, jak i szczegółowych. Dlatego 
Senat wsłuchuje się uważnie w głosy człon-
ków Polonijnej Rady Konsultacyjnej, ana-
lizuje ich opinie, aby dostosować politykę 
państwa do potrzeb Polonii i Polaków za 
granicą. Podczas debaty członkowie Polo-
nijnej Rady Konsultacyjnej wskazywali, że 
obrona dobrego imienia Polski i Polaków 
powinna być jednym z  najważniejszych 
zadań organizacji polonijnych i  polskich 
poza granicami. Proponowano także poło-
żenie jeszcze większego nacisku na eduka-
cję polonijną. 

Podczas posiedzenia o nowelizacji usta-
wy – Karta Polaka mówił wiceprzewodni-
czący Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą senator Artur Warzo-
cha. Jak podkreślił, uprawnienia, które na-
szym rodakom zza wschodniej granicy dała 
Karta Polaka, zostaną rozszerzone na cały 
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Podczas uroczystości wręczono odznaczenia 
państwowe osobom zasłużonym w działal-
ności na rzecz środowisk polonijnych i pro-
mowania polskiej kultury i historii, a także 
flagi państwowe organizacjom i instytucjom 
z kraju i zagranicy.

„Polska flaga ma moc łączącą i budującą 
wspólnotę; ma szczególny wymiar poza gra-
nicami kraju, gdzie w ostatnich stuleciach 
z powodu zaborów, prześladowań, a także 
w poszukiwaniu lepszego życia wyjechało 
tak wielu naszych rodaków” – powiedział 
prezydent Andrzej Duda. Z okazji ich dnia 
prezydent podziękował Polonii i Polakom 
za granicą za to, że „noszą w sercach Pol-
skę, kultywują to, co dla nich najważniejsze 
– polskie tradycje, obyczaje, mowę polską 
i  pamięć historyczną”, budują i  utrwala-
ją polską wspólnotę i przekazują polskość 
dzieciom i młodzieży. Odznaczenia otrzy-
mali m.in. b. przewodniczący Rady Polonii 

oraz zostawili własny ślad i  wnieśli na-
sze wartości w życie społeczności miejsc 
zamieszkania – mówił marszałek Sena-
tu. Zapewnił, że Polska pamięta o swoich 
rodakach za granicą, będących szczególną 
częścią narodowej wspólnoty, a poczucie 
tej wspólnoty buduje konkret codzienne-
go działania. Marszałek przypomniał oso-
by, które w szczególny sposób dały wyraz 
swojej polskości. Marszałek Stanisław Kar-
czewski przypomniał, że 4 czerwca 2019 r. 
obchodzimy też 30. rocznicę wolnych, po la-
tach komunizmu, wyborów do odrodzonego 
Senatu. „Przez te trzy dziesięciolecia osiąg-
nęliśmy wiele. Zbudowaliśmy żywą demo-
krację. Odnieśliśmy gospodarczy sukces. 
Staliśmy się nieodłączną częścią wolnego 
świata. Budujemy Polskę wrażliwą na po-
trzeby i aspiracje zwykłych ludzi. Polskę, 
w której każdy Polak zawsze znajdzie swój 
dom. Możemy wspólnie być z niej dumni 
i wspólnie świętować jej sukces – my w kra-
ju wraz z wami – Polonią i Polakami za gra-
nicą” – podkreślił.

Na dziedzińcu Belwederu 2 maja 2019 r. 
odbyły się uroczystości z okazji Dnia Polonii 
i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi. Wzięli 
w nich udział przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych z prezydentem Andrze-
jem Dudą oraz marszałkami Sejmu i Sena-
tu – Markiem Kuchcińskim i Stanisławem 
Karczewskim, a  także senatorowie i  szef 
Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski. 
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rodakami mieszkającymi we Włoszech 
świętowali Dzień Polonii i Polaków za Gra-
nicą. Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
św.  przy grobie św. Jana Pawła  II w  Ba-
zylice św. Piotra, której przewodniczył 
abp Edward Nowak. W Oratorio del Gon-
falone odbył się uroczysty koncert z okazji 
Dnia Polonii i Polaków za Granicą w wyko-
naniu Orkiestry Pięknego Brzegu, połączo-
ny z recytacją wierszy św. Jana Pawła II.

Następnie w  polskiej ambasadzie 
w  Rzymie odbyło się spotkanie delegacji 
Senatu z Polakami mieszkającymi we Wło-
szech. Marszałek Stanisław Karczewski 
podziękował im za pracę i zaangażowanie 
w działalność polonijną i podtrzymywanie 
polskości. Podziękował też nauczycielom 
języka polskiego, dzieciom i młodzieży za 
to, że uczą i chcą się uczyć języka polskiego, 
a zwłaszcza rodzicom za to, iż dbają o pol-
skość i o to, by ich dzieci czuły związek z oj-
czyzną. Marszałek Senatu zaprosił Polonię 
do odwiedzania ojczyzny. Jak podkreślił, Pol-
ska to nowoczesny, bardzo dynamicznie roz-
wijający się kraj. Zaznaczył, że liczy na dalszą 
współpracę z Polonią. Jak podkreślił, pol-
scy politycy mają jedno zdanie w sprawach 

Świata, członek Polonijnej Rady Konsulta-
cyjnej przy Marszałku Senatu Jan Cytowski, 
prezes Kongresu Oświaty Polonijnej Jolanta 
Tatara, nauczycielka, założycielka i dyrek-
tor Społecznej Szkoły Języka Polskiego w Li-
massol na Cyprze Urszula Kosińska, prezes 
Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołda-
wii” Oksana Bondarczuk, współzałożyciel-
ka Szkoły Języka i Kultury Polskiej ANDERS 
w Marche we Włoszech Anna Czerwińska. 

Tego samego dnia w siedzibie Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” marszałek 
Stanisław Karczewski wziął udział w uro-
czystości wręczenia nagrody im. prof. An-
drzeja Stelmachowskiego. W 2019 r. nagrodą 
uhonorowano Bibliotekę Polską im. Ignace-
go Domeyki w Buenos Aires. Przyznana po 
raz trzeci nagroda stanowi wyróżnienie dla 
osób lub instytucji szczególnie zasłużonych 
dla Polonii i Polaków za granicą, aktywnych 
w dziele budowania wspólnoty tworzonej 
przez Polaków z kraju i zagranicy. Nagroda 
dla Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki 
w Buenos Aires została przyznana za „niesie-
nie światła polskiej kultury tradycji i języka 
w Argentynie, w całej Ameryce Łacińskiej”. 
Podczas uroczystości marszałek Stanisław 
Karczewski dziękował wszystkim, którzy 
działają na rzecz zbliżenia Polonii z macie-
rzą. Zwrócił uwagę, że przypadający 2 maja 
Dzień Polonii i Polaków za granicą został 
ustanowiony „w podziękowaniu za wkład 
w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
a później dbałość o polską demokrację i do-
bre imię Polski”.

Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą 
we Włoszech

Marszałek Stanisław Karczewski, wice-
marszałek Bogdan Borusewicz oraz se-
natorowie z  Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą 5 maja 
2019  r. w  Rzymie wspólnie z  naszymi 
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Turniej „Szachiści grają dla Polonii”

W Senacie 14 maja 2019 r. odbył się finał 
8. edycji charytatywnego turnieju „Szachi-
ści grają dla Polonii” pod honorowym patro-
natem marszałka Senatu. W finale turnieju, 
zorganizowanym przez Polski Związek 
Szachowy, wzięło udział 42 uczniów szkół 
podstawowych. W rozgrywkach zwyciężył 
Dawid Dobosiewicz z Towarzystwa Szacho-
wego w Mińsku Mazowieckim. Dzięki akcji 
„Szachiści grają dla Polonii” 60 dzieci z Li-
twy spędzi wakacje na obozie szachowym 
w Powierciu 20–30 lipca 2019 r. Pobyt dzieci 
w Polsce jest współfinansowany przez Kan-
celarię Senatu.

Spotkania z Polonią w Gruzji
20–23 maja 2019 r. marszałek Stanisław 
Karczewski wraz z delegacją, w skład któ-
rej wchodzili senatorowie: Alicja Zając, Li-
dia Staroń i Leszek Czarnobaj, przebywał 
z oficjalną wizytą w Gruzji. 22 maja 2019 r. 
delegacja Senatu odwiedziła polską szkołę 
im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi. Mar-
szałek Stanisław Karczewski podziękował 
młodzieży i dzieciom za to, że chcą się uczyć 
w wolnym czasie języka polskiego, rodzi-
com – za to, że dbają o to, by dzieci przy-
chodziły do szkoły, nauczycielom – za ich 
trud i pracę, wszystkim – za podtrzymy-
wanie polskości. Przewodnicząca Związku 
Kulturalno-Oświatowego Polaków w Gru-
zji „Polonia” Maria Filina podkreśliła,  
że gruzińska Polonia jest jedną z najstar-
szych na świecie – liczy sobie ponad 200 lat. 
Jak zaznaczyła, to potomkowie zesłańców 
politycznych. „Tu, w Gruzji, stworzyli oni 
sojusz duchowy z gruzińską elitą w każdej 
dziedzinie. Gruzinom powiodło się, że ze-
słano tu Polaków” – powiedziała. Dodała, 
że ta Polonia straciła już umiejętność po-
sługiwania się językiem polskim i obecnie 
polska szkoła wykonuje ogromną pracę.  
Po 70 latach komunizmu potomkowie 

Polonii i jeden plan, żeby była ona bliżej Pol-
ski. Podczas spotkania minister w Kancelarii 
Prezydenta RP Adam Kwiatkowski w imie-
niu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył 
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP Annie 
Traczewskiej-Radici w uznaniu za wybitne 
zasługi dla środowisk polonijnych i popula-
ryzowanie polskiej kultury. Prezes Związku 
Polaków we Włoszech Urszula Stefańska-
-Andreini zaapelowała do rządu o działania 
na rzecz zapewnienia dostępu do polskich 
miejsc pamięci na Monte Cassino. Uroczy-
stości w Rzymie zakończył rodzinny piknik 
polonijny.

Polonijny Turniej Flagi w piłkę nożną

Marszałek Stanisław Karczewski 4 maja 
2019  r. w  Rembertowie zainaugurował 
Polonijny Turniej Flagi w piłkę nożną, od-
bywający się pod jego patronatem. „Jeste-
ście potencjałem i nadzieją na budowanie 
wspólnoty narodowej” – powiedział mar-
szałek, zwracając się do młodzieży i dzieci 
biorących udział w rozgrywkach. Jak pod-
kreślił, to pierwszy taki turniej. Zapewnił, 
że w kolejnych latach Senat będzie wspierał 
jego organizację. „Bardzo się cieszę i witam 
młodzież polonijną zza wschodniej i  za-
chodniej granicy. Bardzo serdecznie was 
witam i zapraszam na następne turnieje. 
Na pewno tę inicjatywę będziemy popierać 
w dalszym ciągu” – podkreślił. Janusz Do-
malewski, prezes Stowarzyszenia „Brzask”, 
które było organizatorem turnieju, powie-
dział, że po raz pierwszy organizowany jest 
turniej, na który przyjechało kilka drużyn 
zza granicy – z Wielkiej Brytanii i Biało-
rusi. Jak poinformował, podczas turnieju 
zostanie rozegranych ponad 100 meczów 
na 6 boiskach z udziałem 30 drużyn.
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rzecz podtrzymania polskości. „Są różne 
przeszkody w tej działalności, ale wy trwa-
cie i działacie, za co bardzo serdecznie wam 
dziękuję” – mówił. „Dziękuję szczególnie za 
dbałość o polski język, jego znajomość po-
maga w podtrzymywaniu polskości i miłości 
do ojczyzny” – dodał. „Jesteśmy tu przede 
wszystkim po to, by rozmawiać z wami, ale 
przyjechaliśmy tu również, by rozmawiać 
z władzami Białorusi o sprawach ważnych 
dla Polaków. To nie zawsze łatwe tema-
ty, ale najważniejsze, że widać otwartość 
na dialog” – powiedział marszałek Stanisław 
Karczewski.

Spotkanie z finalistami 20. edycji konkursu 
„Mistrz ortografii 2019”

Wicemarszałek Maria Koc 10 czerwca 
2019 r. spotkała się w Senacie z finalista-
mi 20. edycji konkursu „Mistrz ortografii 
2019”. W  spotkaniu wzięło udział ponad  
40 uczniów wraz z nauczycielami z polskich 
szkół na Białorusi i z ośrodków nauczania 
przy parafiach, m.in. z Baranowicz, Grod-
na, Lidy, Mohylewa, Nowogródka i  Woł-
kowyska. Obecna była też prezes Związku 
Polaków na Białorusi Andżelika Borys. 
Wicemarszałek Senatu pogratulowała lau-
reatom osiągnięć, podziękowała również 
prezes Andżelice Borys za pracę na rzecz 
utrzymania polskości na Białorusi. „Wiem,  
że ta praca przysparza wielu problemów 
i wymaga często ogromnej odwagi. Podej-
mujecie liczne cenne inicjatywy, bez których 
krzewienie polskości na Białorusi byłoby 
bardzo trudne” – zaznaczyła. „Oczywi-
ście, nie ma polskości bez języka polskiego. 
Wielu z tych uczniów, którzy uczestniczyli 
w konkursie, zda maturę w naszym języku 
i przyjedzie na studia do Polski. Będzie to 
szansa na zdobycie dobrego wykształcenia, 
a tym samym na lepsze życie” – powiedzia-
ła. Prezes Andżelika Borys podziękowała 

Polaków przyznają się do polskości i szu-
kają kontaktu z ojczyzną przodków. W pol-
skiej szkole im.  św.  Królowej Jadwigi 
języka polskiego uczy się 180 osób. Placówka 
współpracuje z polskimi ośrodkami eduka-
cyjnymi i kulturalnymi, organizuje impre-
zy okolicznościowe związane ze świętami 
narodowymi i  kościelnymi. Przy szkole 
działają zespół pieśni i tańca „Orlęta” i koło 
teatralne „Melpomena”.

Wizyta u Polaków na Białorusi

6–7 czerwca 2019 r. marszałek Stanisław 
Karczewski złożył wizytę na Białorusi. 
6 czerwca marszałek Senatu i  przewod-
niczący Rady Republiki Zgromadzenia 
Narodowego Republiki Białorusi Micha-
ił Miasnikowicz w Grodnie wspólnie od-
słonili tablicę upamiętniającą Czesława 
Niemena. Na uroczystość przybyło wie-
lu Polaków, których marszałek zapewnił,  
że Senat pamięta o nich i nadal będzie o nich 
dbać. Przypomniał także, że Czesław Nie-
men pochodził z Grodzieńszczyzny i starał 
się w swojej twórczości oddać ducha tych 
terenów.

W konsulacie generalnym w Grodnie 
marszałek Stanisław Karczewski spotkał 
się z Polakami mieszkającymi na Białoru-
si. Podziękował im za codzienną pracę na 
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kulturę i dziedzictwo i chwalili się Polską 
na świecie. Jak podkreślił: „Spotykamy się 
dla uczczenia nas, Polaków, ważnej daty za-
warcia unii lubelskiej, ale równie ważnej 
dla innych narodów, które unia obejmowa-
ła. To jest nasze święto – Polaków, Biało-
rusinów, Ukraińców”. Zdaniem marszałka 
Senatu podstawowe cele – bezpieczeństwo 
i rozwój, dla których unia została zawarta, 
są teraz realizowane w ramach Unii Euro-
pejskiej, NATO i współpracy z USA. Mar-
szałek Stanisław Karczewski podkreślił,  
że władzom polskim zależy na tym, aby 
kontakty z Polonią były coraz lepsze, aby był 
prowadzony dialog. Zapewnił, że jeśli cho-
dzi o stosunek polityków do Polonii, mamy 
w Polsce konsensus.

Senatowi za wsparcie różnych inicjatyw, 
zwłaszcza edukacyjnych. Poinformowała, 
że co roku w konkursie, którego partne-
rem jest Uniwersytet Przyrodniczo-Hu-
manistyczny w  Siedlcach, bierze udział 
ok. 200 uczniów. Jeden z uczniów zwrócił 
uwagę, że to z domu rodzinnego wynosi się 
tradycję, kulturę i język, podziękowania na-
leżą się więc przede wszystkim rodzicom.

Spotkanie z młodzieżą polonijną  
spędzającą wakacje w Polsce

Marszałek Stanisław Karczewski 30 czerw-
ca 2019 r. spotkał się w Lublinie z dziećmi 
i młodzieżą m.in z Mołdawii, Rosji, Ukra-
iny, Kazachstanu, przebywającymi w Pol-
sce na  letnim wypoczynku w  ramach 
akcji „Lato z Polską”, prowadzonej przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i do-
finansowywanej przez Kancelarię Sena-
tu, a  także z  przedstawicielami Polonii. 
„Zależy nam na tym, by Polacy żyjący za 
granicą utrzymali kontakt z krajem ojców, 
chcemy przybliżać Polskę Polakom z zagra-
nicy” – mówił marszałek. Wyraził nadzieję, 
że Polacy w swoich krajach zamieszkania 
będą się organizowali, poznawali polską 

Przegląd wydarzeń

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

Senackie obchody Roku Matematyki

Senat ustanowił rok 2019 Rokiem Mate-
matyki. Z tej okazji w Izbie odbyła się kon-
ferencja, zaprezentowano także wystawę. 
Oba wydarzenia przygotowała Komisja Na-
uki, Edukacji i Sportu wspólnie z Polskim 
Towarzystwem Matematycznym. Podczas 
konferencji „Matematyka – wyzwania 
przyszłości w 100-lecie PTM”, 5 kwietnia 
2019 r., rozmawiano o wykorzystaniu ma-
tematyki w medycynie czy polityce. „Dobry 
matematyk potrafi dostrzegać fakty, mate-
matyk wybitny – analogie między faktami, 
a matematyk genialny – analogie między 
analogiami. W  Polsce jest bardzo wielu 

genialnych matematyków” – mówił mar-
szałek Stanisław Karczewski, otwierając 
spotkanie. Przewodniczący Komisji Nauki, 

https://www.senat.gov.pl/senat-i-polonia/wydarzenia/
https://www.senat.gov.pl/senat-i-polonia/wydarzenia/
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Konferencja „Krzysztof Kamil  
Baczyński – poeta i żołnierz czasu  
«spełnionej Apokalipsy»”

Z okazji 98. rocznicy urodzin i 75. rocznicy 
śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
10 kwietnia 2019 r. w Senacie Komisja Kul-
tury i Środków Przekazu we współpracy 
z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy zor-
ganizowała konferencję poświęconą poecie. 
„Taki poeta jak Baczyński rodzi się raz na 
150 lat. Czekamy na nowego Baczyńskiego” 
– mówił jego biograf Wiesław Budzyński. 
W jego ocenie twórczość i życie Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego to jedność słowa 
i czynu. „Dla pokoleń powojennych był sym-
bolem walki o wolność, jak Słowacki – poe-
tą na trudne czasy, krzepiącym w chwilach 
trudnych” – przekonywał Wiesław Budzyń-
ski. „Wielka poezja jest świadectwem, wy-
znaniem i wezwaniem” – wskazywał prof. 
Wojciech Kudyba z Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. 

W hołdzie prof. Andrzejowi  
Stelmachowskiemu w 10. rocznicę śmierci

11 kwietnia 2019 r. w Senacie upamiętniono 
marszałka I kadencji Andrzeja Stelmachow-
skiego. „Andrzej Stelmachowski to wielki 
Polak i patriota. Angażował się w działal-
ność polityczną, naukową i  polonijną”  
– mówił marszałek Stanisław Karczewski, 
otwierając wystawę „Profesor Andrzej Stel-
machowski – marszałek Senatu I kaden-
cji”. „Jako marszałek wyznaczył kierunki 
działania Senatu na rzecz Polonii i Polaków 
za granicą. Zależało mu, aby współpraca 
z Polonią była zinstytucjonalizowana i sku-
teczna” – podkreślił. Marszałek Sejmu Ma-
rek Kuchciński w liście wystosowanym z tej 
okazji napisał, że dzięki wielkiej mądrości, 
pracowitości i wierności chrześcijańskim 

Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr, 
przypominając osiągnięcia lwowskiej szko-
ły matematycznej, wskazał na  potrzebę 
stwarzania warunków sprzyjających roz-
wojowi matematycznych pasji u młodych 
naukowców matematyków. 

Prezes PTM prof. Wacław Marzanto-
wicz określił matematykę jako uniwersal-
ny język nauki. Jego zdaniem jej zakres jest 
bardzo szeroki i stale się powiększa. Wskazał 
przykłady praktycznego zastosowania ma-
tematycznego modelowania rzeczywistości, 
takie jak rachunek prawdopodobieństwa 
w hazardzie, wykorzystanie brachistochro-
ny do budowy zjeżdżalni czy filtru Kalmana 
w GPS czy lotnictwie. Mówiono też o tym, 
jak blisko jesteśmy matematyzacji raka. 
Modelowanie matematyczne jest wykorzy-
stywane m.in. przy przeprowadzaniu prób 
klinicznych, doborze terapii adaptacyjnych 
w chemioterapii czy analizie odpowiedzi pa-
cjentów onkologicznych na immunoterapię. 
Wskazywano na wykorzystanie metod ma-
tematycznych w polityce. 

„Wystawa upamiętnia niezwykły roz-
wój matematyki polskiej, jaki nastąpił po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
a także podkreśla rolę tej nauki dla rozwo-
ju polskiego społeczeństwa. Życzę państwu, 
aby w Roku Matematyki została wypraco-
wana taka koncepcja edukacji, która sprawi, 
że matematyka będzie miała coraz więcej 
miłośników” – powiedział wicemarszałek 
Michał Seweryński, otwierając w Senacie 
8 maja wystawę „O matematyce i matema-
tykach w 100-lecie Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego”. Jak zaznaczył przewod-
niczący Komisji Nauki, Edukacji i  Spor-
tu senator Kazimierz Wiatr, ekspozycja 
przypomniała o  niezwykłej roli polskich 
matematyków w  rozwoju tej nauki i  cy-
wilizacji. Na kilkunastu planszach wysta-
wowych zaprezentowano historię polskiej 
szkoły matematycznej, m.in. szkół mate-
matycznych: Warszawskiej i  Lwowskiej, 
a  także ich wybitnych przedstawicieli na 
czele z twórcą analizy funkcjonalnej Stefa-
nem Banachem. Przypomniano osiągnię-
cia wybitnych kryptologów z Uniwersytetu 
Poznańskiego: Mariana Rejewskiego, Je-
rzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. 
Zaprezentowano również sylwetki wszyst-
kich prezesów Polskiego Towarzystwa  
Matematycznego. 
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Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, do-
radcy prezydenta RP ds. Polonii.

Podczas spotkania poświęconego An-
drzejowi Stelmachowskiemu wspominali 
go współpracownicy, senatorowie i rodzi-
na. Marszałek IV kadencji Alicja Grześko-
wiak podkreśliła, że marszałek dbał o prestiż 
i pozycję odrodzonego Senatu. Był człowie-
kiem nad wyraz uczciwym i sprawiedliwym, 
zawsze kierował się interesem społecznym. 
Jak mówiła przewodnicząca Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 
senator Janina Sagatowska, w swojej pracy 
na rzecz środowisk polonijnych za granicą 
zawsze kieruje się zasadą Andrzeja Stelma-
chowskiego: „nie dzielić!”. Minister w Kance-
larii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Maciej 
Łopiński podkreślił, że marszałek I kadencji 
był człowiekiem służby wobec ludzi i Polski. 
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Dariusz Bonisławski powiedział, że stowa-
rzyszenie może budować swoją przyszłość 
na postaci jego prezesa i założyciela Andrze-
ja Stelmachowskiego, którego wizja współ-
pracy z Polonią i Polakami za granicą jest 
kontynuowana.

Konferencja „Patriotyzm konsumencki 
w budowaniu silnej Polski”

„Polska żywność jest dobra jakościo-
wo i  smaczna. Dlatego należy wspierać 

zasadom Andrzej Stelmachowski osiąg-
nął to, co jest dla nas wzorem. „Nigdy nie 
zszedł z  drogi prawdy i  sprawiedliwości 
społecznej, troski o każdego mieszkańca 
Polski i  Polaków poza granicami, szcze-
gólnie tych na  Wschodzie” – podkreślił. 
„Profesor Andrzej Stelmachowski zosta-
wił niezatarty ślad w naszych zmaganiach 
o wolność” – napisał z kolei prezes PiS Ja-
rosław Kaczyński. Wspominając swojego 
ojca, Stanisław Stelmachowski podkreślił, 
że bycie marszałkiem Senatu traktował 
jak misję. Na  wystawie, przygotowanej 
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 
zaprezentowano liczne zdjęcia dokumen-
tujące życie i  pracę zawodową Andrzeja 
Stelmachowskiego, prawnika, marszałka 
Senatu I  kadencji, wieloletniego prezesa 
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senatora konsumentom należy uświada-
miać, że polskie produkty muszą być droż-
sze, ale za to mają pewną wartość. 

Wystawa „Tak daleko, a tak blisko:  
Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat  
wspólnej historii”

„Ekspozycja, prezentująca wspólne arche-
ologiczno-historyczne dziedzictwo Polski 
i Łotwy oraz dokonania polskich archeolo-
gów, etnografów i historyków, jest znako-
mitą okazją do odkrycia na nowo tego kraju, 
z którym łączą nas tradycja wspólnego bytu 
państwowego i doświadczenia historycz-
ne” – mówił 9 maja 2019 r. wicemarszałek 
Michał Seweryński, otwierając w Senacie 
ekspozycję, przypominającą ponad 100 lat 
relacji polsko-łotewskich. Jak przypomniał, 
wspólna historia Polaków i Łotyszy sięga 
XVI w. Przez ponad 230 lat Inflanty Polskie 
należały do Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, dlatego obecną Łatgalię łączy szczegól-
na więź z Polską, a na jej obszarze znajdują 
się historyczne pamiątki polskości mimo 
niszczenia ich w czasach sowieckich. Mi-
nister oświaty i nauki Republiki Łotewskiej 
Ilga Šuplinska podkreśliła, że kilkaset lat 
wspólnej historii pozostawiło trwały ślad 
w tożsamości Polaków i Łotyszy. Mimo że 
wiele materialnych świadectw wspólnego 
dziedzictwa zaginęło lub uległo zniszcze-
niu, te, które pozostały, pokazują, jak wie-
le nas łączy. Na wystawie, zorganizowanej 
z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu Parla-
mentarnego w 100-lecie odzyskania nie-
podległości przez Polskę i Łotwę, pokazano 
m.in. liczne zabytki archeologiczne – ozdo-
by, broń, narzędzia, przedmioty codzienne-
go użytku, pochodzące z łotewskich zbiorów 
muzealnych. 

polskich rolników i producentów. To jest 
wspólny interes nas wszystkich” – pod-
kreśliła wicemarszałek Maria Koc, pod-
sumowując konferencję, zorganizowaną 
16  kwietnia 2019  r. w  Senacie z  jej ini-
cjatywy i  Katolickiego Radia Podlasie,  
we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi. Intencją organizatorów 
było zwrócenie uwagi na ogromną wagę 
wspierania i promocji rodzimej produkcji 
rolnej, a także znaczący wpływ patrioty-
zmu konsumenckiego na rozwój polskiej 
gospodarki. Na pytanie, czy patriotyzm 
konsumencki może być uznawany za ob-
jaw protekcjonizmu, zdecydowana więk-
szość uczestników senackiej debaty uznała, 
że jest on wyrazem pozytywnej postawy 
konsumentów i należy ich w niej utwier-
dzać. W opinii wicemarszałek Marii Koc 
ważne, co jemy i czy spożywane produkty 
są zdrowe. Należy też pamiętać, że kupując 
polską żywność, napędzamy rozwój gospo-
darki narodowej i lokalnej. Z kolei mini-
ster rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski 
podkreślił, że zależy mu, aby polscy kon-
sumenci, wybierając kupowane produkty, 
robili to świadomie i kierowali się patrio-
tyzmem lokalnym. Należy ich przekonać 
do podejmowania racjonalnych decyzji, 
wynikających z wysokiej jakości i bezpie-
czeństwa rodzimej żywności. Trzeba też 
apelować do polskich konsumentów o bra-
nie pod uwagę interesu polskiej gospodar-
ki. Zdaniem przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Jerzego 
Chróścikowskiego promowanie polskich 
produktów i propagowanie mody na pol-
skość są bardzo ważne. Służy temu sze-
reg inicjatyw, m.in. serwis internetowy 
i aplikacja mobilna „Polska Smakuje” czy 
nowelizacja ustawy o  jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych. Zdaniem 
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w walce o niepodległość”. Wychodząc, zwie-
dzający otrzymywali materiały populary-
zujące wiedzę o Senacie.

Konferencja „Nowe media.  
Prasa lokalna i samorządowa.  
Propozycje zmian legislacyjnych” 

Za zmieniającymi się mediami powinno 
nadążać ustawodawstwo, a także medio-
znawcy i  prawnicy – to jedna z  konklu-
zji konferencji, zorganizowanej 21  maja 
2019 r. w Senacie z inicjatywy Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej. W opinii wicemarszałka Bog-
dana Borusewicza media lokalne stanowią 
bazę do  rozwoju działań obywatelskich 
i lokalnych. 

Podczas konferencji podkreślano,  
że jednostki samorządu terytorialnego, 
prowadząc działalność informacyjną, re-
alizują prawo obywateli do  informacji.  
Ze względu na budowanie zaufania społecz-
nego i kształtowanie wizerunku samorzą-
dów nie powinno się to jednak ograniczać 
do  suchego przekazywania faktów. Prasa 
samorządowa jest potrzebna władzy samo-
rządowej. Głosy przeciwne mówią jednak, 
że dyskusyjne wydaje się wydawanie przez 
nią prasy za publiczne pieniądze, ponieważ 

Wystawa „Pocztówki patriotyczne  
– orężem w walce o niepodległość”

Z inicjatywy Komisji Kultury i Środków 
Przekazu 16  maja 2019  r. w  Senacie za-
prezentowano pocztówki patriotyczne 
z początku XX w., wydane przez krakow-
ską firmę wydawniczą Salon Malarzy Pol-
skich, założoną przez Henryka Frista. Jak 
powiedział prof. Aleksander Skotnicki, 
pochodzące z  jego kolekcji pocztówki nie 
tylko promowały wybitnych artystów pol-
skich, ale także odegrały ważną rolę w pod-
trzymywaniu dążeń niepodległościowych 
wśród Polaków we wszystkich zaborach. 
„Mimo że pocztówki były skazywane na 
zniszczenie, przetrwały do dziś, pozosta-
jąc materialnym dowodem zachowania 
ciągłości myśli patriotycznej” – podkreślił. 
Na ekspozycji zaprezentowano liczne kar-
ty pocztowe, przedstawiające m.in. herbarz 
Polski, wybitnych Polaków – Mickiewicza, 
Słowackiego i Kościuszkę, będące reproduk-
cjami dzieł znanych artystów polskich, jak 
Jan Matejko, Wojciech i Jerzy Kossakowie, 
Artur Grottger, Walery Eljasz Radzikowski, 
Kajetan Saryusz-Wolski i Adam Setkowicz. 

Noc Muzeów

W  ramach akcji Noc Muzeów 18  maja 
2019  r. Senat otworzył swoje podwoje 
dla zwiedzających. Goście mogli zobaczyć 
salę posiedzeń plenarnych, foyer, a także 
sale konferencyjne, w których znajdują się 
pamiątki po  byłych marszałkach Izby – 
Andrzeju Stelmachowskim i Auguście Cheł-
kowskim oraz wicemarszałku Zbigniewie 
Romaszewskim. Podczas wizyty w Senacie 
można było również zobaczyć 2 wystawy: 
„O matematyce i matematykach w 100-le-
cie Polskiego Towarzystwa Matematyczne-
go” oraz „Pocztówki patriotyczne – orężem 
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usytuowaniem i  relacjami z  innymi or-
ganami władzy publicznej. Przypomnia-
no pozycję Senatu w systemie ustrojowym  
II RP, a także genezę odrodzenia Izby wyż-
szej w wyniku porozumień Okrągłego Stołu. 
Naukowcy wskazywali m.in. na asymetrycz-
ność uprawnień Sejmu i Senatu. Podkreślali, 
że ze względu na tryb pracy Senatu nad ini-
cjatywami ustawodawczymi, umożliwiający 
ich dobre przygotowanie merytoryczne i le-
gislacyjne, należałoby uelastycznić procedu-
rę legislacyjną i skrócić sejmowe prace nad 
senackimi projektami. Ze względu na wy-
bór senatorów w wyborach bezpośrednich 
można by umożliwić Senatowi samodzielne 
ogłaszanie referendum. Oprócz funkcji krea-
cyjnej przy powoływaniu prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli można by przyznać Senatowi 
wspólnie z Sejmem funkcję kontrolną wo-
bec tej instytucji. Odnosząc się do przyszłości 
Izby, za zagrożenie uznano obecny sposób 
wyboru senatorów w okręgach jednoman-
datowych. Postulowano też wpisanie do kon-
stytucji roli Senatu w  opiece nad Polonią 
i Polakami za granicą, a także zwiększenie 
kompetencji europejskich. Podnoszono, że 
należałoby się zastanowić nad sensem utrzy-
mania dotychczasowego sposobu wyłaniania 
Senatu. 

Konferencja na temat chorób rzadkich 
i ultrarzadkich

O  stanie diagnostyki i  leczenia chorób 
rzadkich w Polsce dyskutowano w Senacie 
3 czerwca 2019 r., podczas konferencji „Cho-
roby rzadkie i ultrarzadkie: stan obecny, 
wyzwania i perspektywy”, zorganizowanej 
z  inicjatywy marszałka Stanisława Kar-
czewskiego. W jego opinii rzadkie choroby 

służy ona władzy i blokuje miejsce na ryn-
ku innym tytułom. Nie można też odrzucać 
opinii, że prasa samorządowa bywa tubą 
propagandową władz lokalnych. Mówiono 
także o  konsekwencjach unijnej dyrekty-
wy z 17 kwietnia 2019 r. o prawie autorskim 
na jednolitym rynku cyfrowym, która chro-
ni prawa autorskie, majątkowe wydawców 
i prawa osobiste twórców. Jak podnoszono, 
stawia ona tamę bezkarnemu okradaniu 
twórców i wydawców z ich praw przez pod-
mioty działające w internecie. Mówcy zwra-
cali też uwagę na znaczenie autoryzacji dla 
prawdziwości i rzetelności informacji praso-
wej. Wskazywano na brak w polskim prawie 
definicji mediów lokalnych i trudności w jej 
sformułowaniu oraz na potrzebę rozwiąza-
nia problemu związanego z konfliktem inte-
resów w pracy dziennikarzy prasy lokalnej. 
Za niezbędne rozwiązanie, przeciwdziała-
jące takiej sytuacji, uznano zmianę statusu 
zawodu dziennikarza i uznanie go za zawód 
zaufania publicznego.

Konferencja poświęcona roli Senatu  
w polskim porządku konstytucyjnym

Z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów do 
Senatu odbyła się konferencja „Rola Senatu 
w ustroju RP – w stronę przyszłości”. Zda-
niem marszałka Stanisława Karczewskiego 
w Senacie panuje zupełnie inna atmosfera 
polityczna i niższa temperatura sporów po-
litycznych niż w Sejmie, a nieco odmienny 
charakter Izby pozwala na refleksję, bar-
dziej wnikliwą analizę stanowionego pra-
wa. „To nie jest kwestia liczby poprawek, 
tylko kwestia staranności tworzenia do-
brego prawa. I to jest jedno z naszych za-
dań” – podkreślił. Wśród innych ważnych 
elementów działalności Izby marszałek 
wskazał prace nad petycjami obywatelski-
mi i opiekę nad Polonią. Według marszałka 
Senatu w kwestii przyszłości Izby możliwe 
są hipotetycznie 3 rozwiązania: likwidacja, 
pozostawienie bez zmian dotychczasowych 
uprawnień i roli lub ich modyfikacja, ale do 
tego potrzebna jest większość konstytucyj-
na, trudna do uzyskania w obecnej rzeczy-
wistości politycznej. 

Podczas konferencji prawnicy kon-
stytucjonaliści mówili o  zagadnieniach 
związanych z  ustrojową pozycją Senatu 
w polskim systemie konstytucyjnym, jego 
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senator Tomasz Grodzki z Komisji Zdrowia. 
W jego ocenie leczenie ciężko chorych i opie-
ka nad nimi to jeden z obowiązków cywiliza-
cyjnych państwa.

Odsłonięcie pomnika pierwszego  
nuncjusza apostolskiego w II RP

„Uczestniczymy dziś w  niezwykłej uro-
czystości. Narody stawiają pomniki swym 
bohaterom, nigdy jednak nie zdarzyło się, 
by jakiś naród wynosił na cokół Ojca Świę-
tego nie tylko za jego zasługi dla Kościoła 
powszechnego, nie tylko za jego pobożność 
i posługę apostolską, ale także za jego za-
sługi dla naszego narodu” – powiedział 
marszałek Stanisław Karczewski 6 czerw-
ca 2019 r., podczas uroczystości odsłonięcia 
przed Nuncjaturą Apostolską w Warszawie 
pomnika abp. Achillesa Rattiego, pierwsze-
go nuncjusza apostolskiego po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę, późniejszego 
papieża Piusa XI. W sierpniu 1920 r. pozo-
stał w Warszawie, do której zbliżały się bol-
szewickie hordy Lenina i Trockiego, mimo 
że wiedział, jaki był stosunek bolszewików 
do księży. W opinii substytuta w Sekreta-
riacie Stanu abp. Edgara Peña Parra decy-
zja papieża Benedykta XV o mianowaniu 
ks. prałata Achillesa Rattiego wizytatorem 
apostolskim w Polsce była opatrznościo-
wa. W ten sposób mógł on poznać z bliska 
dramatyczne losy Europy Wschodniej, po-
czuć wielkie pragnienie wolności narodu 
polskiego. 

Wręczenie nagród w konkursie  
na biografię ucznia

„Polska potrzebuje elit intelektualnych, 
społecznych, etycznych, animatorów życia 
społecznego, kulturalnego i gospodarczego. 

trudniej leczyć i zorganizować ich leczenie. 
„Duże nadzieje wiążę z Narodowym Pro-
gramem dla Chorób Rzadkich. Jeśli uda się 
go wdrożyć, będzie to sukces” – podkreślił. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia senator 
Waldemar Kraska przypomniał, że choro-
by rzadkie to takie, które występują u 1 na  
2 tys. osób, choroby ultrarzadkie zaś – u 1 na 
50–100 tys. osób. Cechami wspólnymi tych 
chorób są zazwyczaj ciężki i  przewlekły 
przebieg, niepełnosprawność, a także wy-
sokie koszty diagnostyki i opieki medycznej. 

Podczas konferencji główne tezy Na-
rodowego Programu dla Chorób Rzadkich 
przedstawił wiceminister zdrowia dr n. med. 
Zbigniew Król, przewodniczący Zespołu ds. 
Chorób Rzadkich. Najważniejsze założenia 
programu to zapewnienie kompleksowego, 
zintegrowanego podejścia do chorób rzad-
kich, nie tylko w sferze medycznej, ale także 
prawnej i socjalnej, oraz zagwarantowanie 
ciągłości opieki nad chorymi powyżej 18 lat. 
Program przewiduje ustanowienie tzw. 
paszportu chorego na schorzenie rzadkie, 
który umożliwi specjalną opiekę nad taką 
osobą. Priorytety programu dotyczą 4 ob-
szarów: rozpoznania; akceptacji i wsparcia 
chorego, rodziny i jego środowiska społecz-
nego; rehabilitacji; edukacji chorych i ich ro-
dzin, zwiększenia świadomości społecznej 
i wiedzy na temat chorób rzadkich. W czasie 
konferencji podnoszono, że Narodowy Pro-
gram dla Chorób Rzadkich należy wdrożyć 
jak najszybciej. Wskazywano też, że bada-
nia genetyczne przyspieszają diagnostykę 
chorób rzadkich i obniżają koszty leczenia.  
Za niezbędne uznano objęcie opieką zarówno 
medyczną, jak i socjalną chorych i ich rodzin, 
a także edukację na temat chorób rzadkich. 
„Narodowy Program dla Chorób Rzadkich 
musi powstać i  stać się punktem wyjścia 
w tej dziedzinie” – podsumował konferencję 
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tego wydarzenia dla Polski i Europy. Mar-
szałek zachęcał młodych ludzi, zwłaszcza 
tych z polskimi korzeniami, do odwiedza-
nia Polski i związania przyszłości z krajem 
przodków. Przypomniał także pierwszą 
pielgrzymkę do Polski papieża Jana Pa-
wła II w 1979 r., dzięki której komunizm 
w  tej części Europy zaczął się kruszyć.  
„To wolność dała nam takie możliwości 
rozwoju” – podkreślił. „Polska rozwija się 
obecnie w bardzo szybkim tempie, stawia 
na naukę, innowacyjność i wsparcie rodzi-
ny” – zaznaczył. Stażyści dzielili się swoi-
mi wrażeniami z Polski, dla części z nich 
był to kolejny pobyt w naszym kraju. Mó-
wili także o tym, że swoją przyszłość za-
wodową chcieliby związać ze współpracą 
polsko-amerykańską.

Wystawa „Drogi do niepodległości”

„Cieszę się, że kolejny raz mogę się spotkać 
z uczniami liceum w Mińsku Mazowieckim, 
które – nosząc zaszczytne imię Polskiej 
Macierzy Szkolnej – nie tylko dba o wy-
kształcenie młodzieży, ale też wychowuje 
patriotycznie” – powiedziała wicemarsza-
łek Maria Koc, otwierając 10 czerwca 2019 r. 
w Senacie wystawę „Drogi do niepodległo-
ści”, przygotowaną w  ramach obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Ekspozycja ukazała drogi do wolno-
ści, jakimi podążali Polacy we wszystkich 
zaborach od chwili, kiedy Polska straciła 
swoją suwerenność, aż do jej odzyskania 
w 1918 r. i później, do czasu ukształtowania 
się granic RP. Jak mówiła wicemarszałek 
Senatu, duży udział w wielkim dziele od-
zyskania niepodległości przez naszą ojczy-
znę mieli też mieszkańcy Mińska i powiatu 
mińskiego. 

Zadaniem nauczycieli jest wspomaganie 
młodych ludzi, aby stawali się tymi elitami, 
bo do nich należy przyszłość” – powiedziała 
7 czerwca 2019 r. w Senacie prof. Krysty-
na Chałas, kierownik Katedry Dydaktyki 
i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, podczas uroczystości wrę-
czenia nagród w ogólnopolskim konkursie 
na biografię ucznia – wzoru godnego naśla-
dowania. Tegoroczną, 4. edycję konkursu, 
podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizo-
wała Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej 
w Instytucie Pedagogiki KUL pod patrona-
tem przewodniczącego Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu senatora Kazimierza Wiatra. 
„Najważniejsze w wychowywaniu są budo-
wanie na prawdzie, autentyczność, wraż-
liwość na właściwą hierarchię wartości” 
– stwierdził senator. „Młodzi zawsze zmie-
niali świat, to do was należy przyszłość” – 
przekonywał, gratulując laureatom.

Spotkanie marszałka Senatu  
z amerykańskimi studentami 

Marszałek Stanisław Karczewski 10 czerw-
ca 2019  r. spotkał się z  amerykańskimi 
studentami, uczestnikami 3. edycji stażu 
prezydenckiego. Rozmawiano o  pierw-
szych wolnych wyborach do Senatu, które 
odbyły się 30 lat temu, a także o znaczeniu 
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kształtuje tożsamość narodową. Wicemar-
szałek rozmawiała z młodzieżą o powsta-
niu warszawskim, pielęgnowaniu pamięci 
historycznej, o tym, jak ważna jest współ-
praca i wymiana młodzieży, bo to młodzi 
ludzie będą mieli wpływ na kształtowanie 
przyszłości świata. Uczniowie z  liceum 
Kabataş Erkek Lisesi w Stambule opowie-
dzieli o  swoich działaniach i  przekazali 
wicemarszałek Senatu certyfikat posadze-
nia 40 drzew w wiosce Alemdağ Ballica, 
w  okręgu Cekmeköy, upamiętniających 
polskich i tureckich żołnierzy walczących 
podczas I i II wojny światowej oraz powsta-
nia warszawskiego. 

Gala konkursu „Sołtys Roku 2019”

W Senacie 18 czerwca 2019 r. wręczono na-
grody laureatom 17. edycji konkursu „Sołtys 
Roku”, organizowanego przez redakcję „Ga-
zety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów. Uroczystość poprzedziła konfe-
rencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”, przygo-
towana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Admi-
nistracji Państwowej we współpracy z orga-
nizatorami konkursu. Jak mówił marszałek 
Stanisław Karczewski, polska wieś to obszar 
nie zawsze dostrzegany przez polityków 
mimo jej znaczącej roli w życiu społecznym 
naszego kraju. Jego zdaniem chociaż polska 
wieś się rozwija, modernizuje, jest coraz le-
piej zorganizowana, to nadal ma ogromny 
potencjał do wykorzystania. „Największym 
zasobem polskiej wsi są ludzie, widzę wielką 
pasję, z jaką również młodzi angażują się 
w życie społeczne i obywatelskie swojej wsi, 
gminy czy miasta” – podkreślił. Prof. Jerzy 
Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN przypomniał, że pierwsze lata trans-
formacji były niezwykle trudne dla polskiej 
wsi. Ostatnie 30 lat należy jednak uznać za 
okres ogromnego sukcesu rozwojowego – 
„przyłączenie wsi do Polski”. Szczególnie 

Finał konkursu wiedzy o Senacie

10 czerwca 2019 r. laureaci 17. edycji kon-
kursu wiedzy o Senacie otrzymali dyplo-
my i spotkali się z wicemarszałek Marią 
Koc. Cele konkursu to popularyzacja wie-
dzy o historii i roli Izby wyższej polskiego 
parlamentu, a także przybliżenie jej współ-
czesnej działalności i poszerzenie wiedzy 
o tworzeniu prawa, obowiązkach, prawach 
i aktywności senatorów. W związku z ob-
chodami 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości uczestnicy konkursu 
mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę 
na temat wydarzeń i ludzi związanych z od-
rodzonym w 1922 r. Senatem II RP. W tej 
edycji konkursu wzięło udział 20  szkół 
podstawowych z  województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Pierwsze miejsce zdobył 
Paweł Kuszewski ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, drugie – 
Natalia Plasewicz ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Braniewie, a trzecie zajęła Natalia 
Rant ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana 
Pawła II w Olecku. Przyznano także 3 wy-
różnienia. Laureatom i wyróżnionym to-
warzyszyli nauczyciele przygotowujący ich 
do konkursu oraz młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie, 
w sposób szczególny wyróżniająca się w na-
uce, sporcie i wolontariacie.

Spotkanie z licealistami z Turcji

Wicemarszałek Maria Koc 14  czerwca 
2019 r. spotkała się z licealistami z Turcji, 
realizującymi program upamiętnienia po-
ległych żołnierzy polskich i tureckich z cza-
sów I i II wojny światowej oraz powstania 
warszawskiego. W opinii wicemarszałek 
to bardzo ważne, by młodzież włączała się 
w  takie projekty, bo pamięć historyczna 
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Debata „Elity II Rzeczypospolitej Polskiej”

W Senacie – z inicjatywy marszałka Sta-
nisława Karczewskiego we współpracy 
z Instytutem Pamięci Narodowej – 25 czerw- 
ca 2019 r. zorganizowano debatę na temat 
genezy elit II RP, ich znaczenia, powinno-
ści i ceny, jaką ich reprezentantom przyszło 
zapłacić w czasach późniejszych. „W 1918 r.  
było do wykonania bardzo ważne zada-
nie odbudowy państwa po 123 latach za-
borów. Bez ówczesnych elit by się to nie 
udało. Działania elit i zwykłych ludzi – tak 
się dokonuje przemian” – podkreślił mar-
szałek Stanisław Karczewski, otwierając 
senackie spotkanie. Prezes Instytutu Pa-
mięci Narodowej Jarosław Szarek zwrócił 
uwagę, że elity tworzy się przez pokolenia. 
„W II RP to wiedziano. Dziś zadajemy sobie 
pytanie, jacy jesteśmy obecnie?. Czy dora-
stamy poziomem do elit II RP? Co robimy, 
by współczesna nauka czerpała z tamtych 
doświadczeń?” – mówił. 

Podczas panelu dyskusyjnego, którego 
moderatorem był prof. Włodzimierz Sule-
ja, starano się odpowiedzieć m.in. na pyta-
nie, jaka była geneza powstania elit II RP.  
Często prowadziły do nich działalność 
w  organizacjach kulturalnych, nauko-
wych, społecznych, sportowych oraz mi-
litarnych i  paramilitarnych, a  także bunt 
przeciwko systemowi. Rodził się on głów-
nie wśród młodych, niepokornych, wcho-
dzących w życie polityczne. Ogromną rolę 
odegrało w  tym procesie doświadczenie 
działalności spiskowej i konspiracji szkol-
nej. Duże znaczenie miały kompetencje, ja-
kimi dysponowali napływający po I wojnie 
światowej z Kresów Wschodnich naukow-
cy, inżynierowie, prawnicy czy zarządcy 
lasów. Wskazywano, że elity w  II  RP od-
grywały rolę opiniotwórczą, edukacyjną, 

dobre było ostatnie 15-lecie, m.in. dzięki 
członkostwu naszego kraju w Unii Euro-
pejskiej i  włączeniu do wspólnej polityki 
rolnej, co spowodowało skokowy efekt roz-
wojowy. Wśród największych problemów 
i zagrożeń stojących przed polską wsią prof. 
Jerzy Wilkin wskazał m.in. pogłębiające się 
różnice w rolnictwie w poszczególnych re-
gionach naszego kraju, wyludnienie, które 
dotyka prawie 1/3 wsi, dużą rozpiętość ob-
szarową gospodarstw rolnych i ogromne 
różnice w ich produktywności, złe gospo-
darowanie zasobami ziemi czy chaotyczną 
politykę przestrzennego zagospodarowania 
kraju. Podczas konferencji wiele uwagi po-
święcono również upodmiotowieniu sołe-
ctwa i przyznaniu mu pewnych atrybutów 
prawnych. Temu m.in. ma służyć poselski 
projekt nowelizacji ustawy o samorządzie 
gminnym. 

W drugiej części konferencji odbyła się 
gala konkursu „Sołtys Roku 2018”. W liście, 
skierowanym do laureatów, prezydent An-
drzej Duda podkreślił, że instytucja sołtysa 
od wieków jest mocno umocowana w pol-
skiej tradycji. Jego rola to przede wszyst-
kim przewodzenie lokalnej społeczności 
i inicjowanie jej aktywności. Tytuł Sołtysa 
Roku 2018 zdobyli: Wiesław Czaja ze Sław-
ska w woj. wielkopolskim, Elżbieta Filipek 
z Uciechowa w woj. dolnośląskim, Barbara 
Herok z Malnii w woj. opolskim, Wojciech 
Jóźwik z Trzeszkowa w woj. świętokrzyskim, 
Ewa Molenda-Stroińska z Zalesia Górnego 
w woj. mazowieckim, Krystyna Pałkowska 
z Cikowic w woj. małopolskim, Joanna Uła-
siuk z Wielkiego Lubienia w woj. kujawsko-
-pomorskim. Za najdłuższe w obecnej edycji 
konkursu pełnienie funkcji sołtysa nagro-
dzono Bogumiła Kaszubę z Krągoli w woj. 
wielkopolskim.



Kultur odbyła się debata, poświęcona eu-
ropejskiemu znaczeniu dziedzictwa unii 
lubelskiej dla współczesnych narodów 
i państw. Wzięli w niej udział przedstawi-
ciele parlamentów Polski, Litwy, Łotwy, 
Czech, Estonii, Białorusi, Węgier i Mołda-
wii, a także ambasady Gruzji i Ukrainy. 

„Istotą dziedzictwa unii lubelskiej jest 
wolność. Rzeczypospolita Obojga Narodów 
była bowiem największą w  ówczesnym 
świecie wspólnotą polityczną ludzi wol-
nych” – powiedział marszałek Stanisław 
Karczewski. Jak podkreślił, unia lubelska 
rozstrzygnęła o losach Białorusi, Litwy, Ło-
twy, Polski i Ukrainy na 226 lat i powinna 
być przedmiotem wspólnej dumy narodów 
zamieszkujących tereny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Jak zaznaczył, Rzeczpospo-
lita była wówczas „matką wszystkich swych 
dzieci” niezależnie od  wyznania i  języka. 
Zdaniem marszałka Senatu bilans dziedzi-
ctwa unii lubelskiej jest jednoznaczny. Była 
wyspą wolności w morzu niewoli, a przez 
stulecie ostoją pokoju i zamożności w świe-
cie ubóstwa, wojen i nieszczęść na wschód 
od niej uosobionych w drapieżnym państwie 
moskiewskim, na zachód zaś w rozdzieranej 
wojnami religijnymi Europie. „Demokracja, 
by trwać, musi umieć się obronić przed tyra-
nią. Ten wymiar tradycji unii lubelskiej tak-
że należy do jej dziedzictwa. Pierwsza unia 

kontrolną, organizacyjną i  aksjologiczną.  
Do ówczesnych elit należeli nie tylko uosa-
biający słownikowe pojęcia wybranego 
towarzystwa czy inteligencji, która wie,  
co to znaczy służyć, ale także arywiści – 
dążący do zdobycia wysokiej pozycji. Dużą  
rolę w  kształtowaniu polskich elit II RP 
odegrały również Kościół katolicki z kardy-
nałem Augustem Hlondem na czele i ruch 
inteligencji katolickiej, a także aktywność 
kobiet. Wśród najważniejszych osiągnięć elit 
okresu międzywojennego wskazywano m.in. 
obronę granic, scalenie ziem 3 zaborów w je-
den organizm, stworzenie silnego państwa, 
mimo politycznych różnic zgodę co do tego,  
że Polska jest krajem demokratycznym,  
że sporów wewnętrznych nie wynosi się na ze-
wnątrz, a reformy społeczne należy popierać. 
Jak podkreślono na zakończenie konferencji, 
elitom II RP przyszło się zderzyć z 2 ogrom-
nymi totalitaryzmami XX w., a wielu ich re-
prezentantom – zapłacić cenę najwyższą, 
ginąc w nazistowskich obozach koncentra-
cyjnych i komunistycznych więzieniach.

Obchody 450. rocznicy zawarcia  
unii lubelskiej

30 czerwca 2019 r. w Lublinie odbyły się 
obchody 450.  rocznicy zawarcia unii lu-
belskiej. Z tej okazji w Centrum Spotkania 
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trwały sojusz poprzez negocjacje i argumen-
tacje. Był to kompromis polityczny wyprze-
dzający swoją epokę.

W liście do uczestników uroczystości 
prezydent Andrzej Duda napisał, że „Unia 
lubelska, zawarta 450 lat temu, to wspania-
ły pomnik dziejowy. Z dumą wspominamy 
wielkie dzieło naszych przodków, będące 
świadectwem głębokiej mądrości politycz-
nej, wizjonerskiego myślenia i obywatelskiej 
odpowiedzialności, a jednocześnie umiejęt-
ności budowania dobra wspólnego na drodze 
dialogu”.

Podsumowując debatę, przewodniczący 
litewskiego Sejmu Victoras Pranckietis pod-
kreślił, że Polska i Litwa odgrywają ważną 
rolę w procesach politycznych w Europie. 
Ważne, abyśmy koncentrowali się na wspól-
nych celach. W  opinii przewodniczącego 
unia lubelska była jednym z największych 
wydarzeń w całej Europie, a akt ją powo-
łujący świadczył o  innowacyjnym myśle-
niu prawnym, była też prekursorem Unii 
Europejskiej, bo zaproponowała m.in. mo-
del rozwijania relacji międzynarodowych. 
Przewodniczący powiedział, że unia polsko-
-litewska przyczyniła się do szybkiego wzro-
stu dobrobytu gospodarczego i społecznego, 
a także była gwarancją bezpieczeństwa w re-
gionie. „Historia nas nauczyła, że wolność 
nie jest dana na zawsze” – podkreślił. 

Uroczystości upamiętniające 450. rocz-
nicę zawarcia unii lubelskiej rozpoczęły się 

polsko-litewska powstała dla wspólnej obro-
ny przed krzyżakami, druga unia w Horodle 
także, trzecia – czyli unia lubelska – wpisała 
się w proces tworzenia wspólnej obrony na-
rodów środkowoeuropejskich przed zagro-
żeniem moskiewskim” – mówił. Marszałek 
Stanisław Karczewski przypomniał, że obec-
nie w ramach wzmocnienia wschodniej flan-
ki NATO polscy żołnierze uczestniczą m.in. 
w misji obrony powietrznej państw bałty-
ckich. „Solidarność narodów – dziedziców 
unii lubelskiej trwa” – podkreślił.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński 
podkreślił, że Unia Lubelska była „epoko-
wym wydarzeniem, które na wiele lat okre-
śliło porządek polityczny i  ład społeczny 
w Europie Środkowej. „Dzięki niej powstała 
bowiem Rzeczpospolita Obojga Narodów – 
podmiot polityczny, który stanowił rzadki 
przykład udanego kompromisu pomiędzy 
różnymi narodami, ziemiami, religiami, 
kulturami i językami” – zaznaczył. Dodał, 
że istota tego projektu zawierała się w haśle: 
„wolni z wolnymi, równi z równymi”. 

„Unia lubelska to dziedzictwo wolności, 
demokracji, parlamentaryzmu, poszanowa-
nia innych narodów wynikającego ze świa-
domości różnic i kulturowej odmienności, 
z  którego możemy być dumni” – napisał 
w liście do uczestników obchodów premier 
Mateusz Morawiecki. Zdaniem premiera 
w dziejach Europy nie sposób znaleźć przy-
kłady 2  krajów, które zawarłyby równie 
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między dwoma katolickimi narodami za-
pewniający wiele korzyści” – dodał. Po mszy 
uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Unii Polsko-Litewskiej  
na pl. Litewskim. Odbyło się również uroczy-
ste spotkanie Zgromadzenia Parlamentarne-
go Polska – Litwa. Uroczystości zakończył 
koncert, podczas którego wykonano nowy 
utwór Mikołaja Góreckiego „Missa”. 

od  mszy św. w  lubelskiej archikatedrze.  
„Gdy obchodzimy 450.  rocznicę zawarcia 
Unii Lubelskiej, uznajemy jej historyczną 
doniosłość dla naszych narodów, ale musimy 
także wyciągnąć wnioski z jej niedociągnięć” 
– mówił metropolita wileński abp Gintaras 
Gruszas. „Był to ogromny krok w kierunku 
wzmocnienia naszej obrony i zabezpieczenia 
wolności od zewnętrznych agresorów, pakt 

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

https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/
https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/
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