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Przegląd wydarzeń

To ostatnia Kronika Senatu w tej kadencji.
Patrząc na wydarzenia, które miały miejsce w lipcu, sierpniu i wrześniu – w miesiącach tradycyjnie wakacyjnych, można
powiedzieć, że wakacji ani w legislacji,
ani w polityce w tym roku nie było. W lipcu świętowaliśmy 30. rocznicę pierwszego
posiedzenia Senatu. Choć główne uroczystości związane z obchodami 30-lecia
pierwszych wolnych wyborów do Senatu po czasach zniewolenia komunistycznego w tej części Europy odbyły się w czerwcu, w tym numerze Kroniki
wracamy do pierwszego posiedzenia odrodzonej Izby. W materiale wspomnieniowym oddajemy głos głównym bohaterom tamtych wydarzeń – senatorom Senatu I kadencji. Znalazły się w nim wybitne osobistości odrodzonej
polskiej demokracji. Wielu z nich walczyło o polską demokrację w szeregach
opozycji antykomunistycznej i pierwszej „Solidarności”. Swoim działaniem
utwierdzili rolę Senatu w polskiej demokracji. W Senacie I kadencji powstało wiele ustaw budujących instytucje polskiej demokracji. Senat zainicjował
reformę samorządową, która zdecentralizowała władzę państwową oraz
zbliżyła demokrację do obywatela na poziomie regionalnym i lokalnym. Przypomnijmy, że była to jedna z najbardziej udanych reform Polski niepodległej.
To pierwszy marszałek odrodzonego Senatu Andrzej Stelmachowski postanowił o podtrzymaniu tradycji przedwojennej Izby wyższej – opieki nad Polonią. Przyczynił się tym samym do zwiększenia roli Senatu. Senat mijającej,
IX kadencji kontynuował misję zapoczątkowaną przez prof. Stelmachowskiego. Poszukiwał nowych form dialogu i współpracy z naszymi rodakami żyjącymi poza granicami. Od początku tej kadencji Senat starał się ich włączyć
w wydarzenia w kraju i dlatego po raz czwarty zorganizował we wrześniu
w Krynicy Polonijne Forum Ekonomiczne. Jest ono platformą dialogu między
politykami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych
i Polakami z zagranicy. Forum Polonijne, towarzyszące Forum Ekonomicznemu – najważniejszej w Europie Środkowej konferencji gospodarczej, tworzy
dobrą atmosferę do rozmów na temat współpracy polsko-polonijnej i budzi
nadzieję na podejmowanie wspólnych inicjatyw i skorzystanie z tego wielkiego
potencjału, jaki stanowią Polonia i Polacy żyjący poza granicami.
W tym numerze Kroniki Senatu, jak zwykle, wiele uwagi poświęcamy
sprawom Polonii, nie tylko z uwagi na wakacyjne przyjazdy młodzieży polonijnej, na interesujące spotkania, kampanie i akcje polonijne, ale także
ze względu na pierwsze podsumowania senackiej pomocy skierowanej w tym
roku do Polonii i Polaków poza granicami. Zapraszam do lektury.

Szef Kancelarii Senatu
Jakub Kowalski
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Najważniejsze wydarzenia
IV Polonijne Forum
Ekonomiczne
W ramach XXIX Forum Ekonomicznego
w Krynicy Zdroju 3–4 września 2019 r.
odbyło się Polonijne Forum Ekonomiczne, zorganizowane po raz 4. przez Senat
i Fundację Instytut Studiów Wschodnich.
Na Polonijne Forum Ekonomiczne, którego gospodarzem, tak jak w poprzednich latach, był marszałek Stanisław Karczewski,
złożyło się 5 paneli dyskusyjnych, poświęconych m.in. dbałości o polskie interesy
i wartości na arenie międzynarodowej, zachęceniu władz samorządowych do pomocy repatriantom, atrakcyjności krajowych
pracodawców dla Polaków powracających
z emigracji, roli mediów i instytucji kultury
w podtrzymywaniu tożsamości narodowej
Polonii i Polaków za granicą, a także udziałowi Polski w międzynarodowych programach badawczych i naukowych.
„Polonia to nasz wielki kapitał, wielka
szansa. To ponad 20 mln Polaków rozsianych
po całym świecie. Jej serce bije po polsku”
– mówił marszałek Stanisław Karczewski
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podczas debaty „Dobrze być Polakiem
– jak dbamy o polskie interesy i wartości na
arenie międzynarodowej”, która 3 września
zainaugurowała IV Polonijne Forum Ekonomiczne. Podkreślił, że Polacy żyjący poza
krajem coraz częściej przyjeżdżają do Polski
i w niej pozostają. Podsumowując ostatnie
4 lata działalności Senatu na rzecz Polonii,
marszałek Senatu zaznaczył, że jej podstawą był partnerski dialog. „Rozpoczęliśmy
ten dialog od zapytania Polonii, wszystkich
środowisk polonijnych, organizacji polonijnych, co jest dla nich najważniejsze. Oświata,
nauka języka – wszyscy to powtarzali i tego
się trzymamy, to będziemy robić, bo jest takie oczekiwanie, taka potrzeba i konieczność
– nauka języka polskiego” – zadeklarował.
Jak podkreślił marszałek Stanisław Karczewski, sprawy Polonii są dla Senatu „oczkiem
w głowie”, Senat jednak nie ma monopolu na
pomoc Polonii.
Pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Anna
Schmidt-Rodziewicz wskazała, że polityka
zagraniczna obecnego rządu jest ukierunkowana na sprawy Polonii. Prowadzona jest
na wielu płaszczyznach, z wykorzystaniem
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instrumentów prawnych i finansowych.
Przypomniała, że wysokość senackich
środków na opiekę nad Polonią i Polakami
wzrosła z 75 mln do ponad 100 mln zł, znowelizowano też ustawę o repatriacji i ustawę – Karta Polaka, m.in. objęto Kartą Polaka
wszystkich Polaków za granicą, nie tylko tych
ze Wschodu, m.in. z myślą o Polonii w Ameryce Południowej. „Obrona naszych interesów to obrona naszych wartości, naszego
sposobu życia, który jest mocno zagrożony”
– mówił ambasador RP w Niemczech Andrzej Przyłębski. Jak mówił, bronić tych wartości można m.in. poprzez wspieranie nauki
języka polskiego i kultury polskiej. Z kolei
w opinii prof. Przemysława Żurawskiego
vel Grajewskiego nie ma jednego modelu
wspierania Polonii, bo jest ona niejednorodna, różne są też jej problemy i oczekiwania.
„Należy przede wszystkim uznać jej podmiotowość i pomagać w miarę możliwości”
– podkreślił.
Podczas panelu „Jak zachęcić władze
samorządowe do pomocy repatriantom?”
prezes Związku Repatriantów RP Aleksandra Ślusarek przypomniała, że w latach
1994–2000 na zaproszenie gmin do Polski wróciło 2 tys. Polaków z Kazachstanu,
a do 2015 r. – 7 tys., po nowelizacji ustawy
o repatriacji w 2017 r. do kraju wróciło już
2 tys. osób. Nadal 3 tys. Polaków żyjących
w Kazachstanie czeka na repatriację. Szef
Kancelarii Senatu Jakub Kowalski, wieloletni
radny Radomia, podkreślił, że w 2018 r. tylko
20 samorządów wystosowało zaproszenia dla
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repatriantów. „Dla samorządów repatrianci
to zysk, a nie problem” – przekonywał. „To
siła napędowa dla naszej gospodarki” – dodał. Marszałek województwa podkarpackiego
Władysław Ortyl zwrócił uwagę, że samorządy nie znają zapisów ustawy o repatriacji,
dlatego nie znają też mechanizmów wsparcia finansowego z budżetu państwa. Dyrektor ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów
w Pułtusku Michał Kisiel postulował o utworzenie kolejnych ośrodków. Nawiązał tym samym do pomysłu marszałka Senatu, aby taki
ośrodek powstał w każdym województwie.
4 września 2019 r., w trakcie Ekonomicznego Forum Polonijnego, odbyły się
3 panele dyskusyjne. Podczas pierwszego
poszukiwano odpowiedzi na pytanie: czy
Polska jest atrakcyjnym pracodawcą dla Polaków powracających z emigracji. Dyskutanci byli zgodni, że nadal należy rozwijać
system zachęt dla powracających do kraju
Polaków, szczególnie studiujących na zagranicznych uczelniach. Niezbędne jest
też wsparcie dla młodych przedsiębiorców.
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa
wyższego Jarosław Gowin wskazał również
na potrzebę zmiany wizerunku Polski jako
rynku taniej siły roboczej. Kolejne wyzwanie
to podniesienie jakości usług publicznych.
Zdaniem wicepremiera choć potrzebujemy
każdej pary polskich rąk do pracy, to najbardziej powinno nam zależeć na powrocie
„wybitnych młodych naukowców czy znakomitych informatyków”. „Mamy sygnały,
że Polacy chcą wracać do kraju” – mówiła
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minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Bożena Borys-Szopa. Zachętą mogą być niskie, wynoszące 5,2%, bezrobocie czy programy wspierające rodzinę, np. 500+, „Dobry
start”. P.o. prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Grażyna Ciurzyńska podkreśliła,
że choć Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie, to nie jest to
czynnik przekonujący Polaków do powrotu.
Jak zaznaczyła, dla wielu osób najważniejsza
jest nie wysokość wynagrodzenia, ale warunki pracy. Prezes zarządu PKO BP Zbigniew
Jagiełło przypomniał, że w latach 2004–07,
po otwarciu rynków pracy w krajach Unii
Europejskiej, z Polski wyjechało 2–3 mln
młodych Polaków. „Czy potrafimy zachęcić
ich do powrotu?” – pytał.
Uczestnicy panelu „Rola mediów i instytucji kultury w podtrzymywaniu tożsamości
narodowej Polonii i Polaków za granicą” podkreślali, że media polonijne odgrywają pozytywną rolę w podtrzymywaniu więzi Polaków
z ojczyzną, powinny jednak docierać nie tylko
do Polonii z informacjami o historii i współczesności Polski. Marzena Paczuska-Tętnik,
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członkini zarządu TVP, poinformowała,
że 17 września 2019 r. zostanie uruchomiony
kanał TVP Wilno. Jak podkreśliła, rola mediów polonijnych zmieniła się – ich celem
jest aktywizacja i integracja Polonii. W opinii
sekretarza stanu ds. Polonii w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka uruchomienie kanału TVP
Wilno to jeden z elementów „nowej jakości
polityki polonijnej” polskiego rządu. Zdaniem wiceministra musimy jednak docierać z nowoczesnymi kanałami komunikacji
zarówno do Polaków poza granicami kraju,
jak i osób, które są lub chcemy, żeby były
zainteresowane Polską. Redaktor naczelny
„Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz
podkreślił, że Polonia na Litwie jest bardziej
aktywna niż ta liczniejsza na Ukrainie czy
Białorusi. Jego zdaniem to zasługa m.in.
mediów. Zwrócił też uwagę, że TVP Wilno
może być przeciwwagą dla mediów rosyjskich obecnych na Litwie.
Ostatni panel poświęcono udziałowi
Polski w międzynarodowych programach
badawczych i naukowych. Jak podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski, państwo
musi zainwestować w badania naukowe.

„Brakuje też transferu technologii od badań do rynku, komercjalizacji wyników
badań. Potrzebna jest również współpraca między biznesem a nauką” – wyliczał.
Z kolei minister inwestycji i rozwoju Jerzy
Kwieciński zwrócił uwagę, że Polska pod
względem umiędzynarodowienia nauki
ma jeden z najgorszych wskaźników w Unii
Europejskiej.
4 września 2019 r. marszałek Stanisław Karczewski wziął udział w sesji XXIX
Forum Ekonomicznego „Europa w obliczu
globalnej rywalizacji”. Zdaniem marszałka bezpieczeństwo, rozwój i współpraca są
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najważniejsze nie tylko dla Polski, ale też dla
całej Europy. Jak podkreślił, Polska rozwija
się niezwykle dynamicznie, o czym świadczy
wzrost gospodarczy w wysokości powyżej
4% PKB. „Doganiamy Europę i jednocześnie jesteśmy jej kołem zamachowym” – zaznaczył marszałek Senatu. „Dlatego jesteśmy
przeciwni Europie dwóch prędkości” – dodał. Zdaniem przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Luki Jahiera Komisja Europejska powinna na
nowo zdefiniować, czym jest suwerenność
Europy, i określić, jak jej bronić. „Europa
powinna być silna i konkurencyjna w dobie
rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Chin”
– przekonywał minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjártó. W opinii
ministra gospodarki Litwy Virginijusa Sinkevičiusa Unia Europejska potrzebuje reformy strukturalnej, większego zaufania
w wymianie handlowej, naruszonego przez
brexit, i właściwego wykorzystania szans.
Tego dnia marszałek Stanisław Karczewski, z zawodu lekarz, był moderatorem panelu „Inwestycja a nie koszt – jak
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i dlaczego zwiększać nakłady na ochronę
zdrowia”, organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Uczestnicy debaty zgodzili się,
że warto i trzeba inwestować w ochronę
zdrowia, nie tylko w służbę zdrowia, lecz
także np. w kondycję zdrowotną Polaków.
Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił znaczenie edukacji w tym zakresie.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że naprawa wieloletnich zaniedbań
wymaga nie tylko zwiększenia nakładów,
ale i czasu, aby ten niedoinwestowany obszar
usprawnić. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wskazał na znaczenie jakości produktów żywnościowych dla zdrowia.
Z kolei na wpływ środowiska naturalnego
zwrócił uwagę minister środowiska Henryk Kowalczyk. Mówił także o bezpośrednim wpływie inwestycji środowiskowych
na samą służbę zdrowia. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił,
że wydatki na służbę zdrowia należy traktować jak wydatki rozwojowe, gdyż wpływają nie tylko na poprawę opieki zdrowotnej,
ale także na rozwój gospodarki.
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30. rocznica 1. posiedzenia odrodzonego Senatu
4 lipca 2019 r. upłynęło 30 lat od 1. posiedzenia odrodzonego Senatu. Izba uczciła tę
rocznicę m.in. wystawą „Senackie spotkania”, uhonorowano też pracowników, którzy
karierę zawodową związali z Kancelarią Senatu od początku istnienia Senatu.
W wyniku wyborów 4 i 18 czerwca 1989 r. do Izby wybrano 99 senatorów popieranych przez Komitet Obywatelski „Solidarność” i 1 senatora niezależnego. Przed złożeniem ślubowania, 29 czerwca 1989 r., zmarł senator elekt Grzegorz Białkowski.
Podczas inauguracyjnego
posiedzenia odrodzonego Senatu marszałek senior Stanisław
Stomma powiedział: „Zebraliśmy
się dzisiaj, 4 lipca 1989 r., na otwarcie nowej Izby parlamentarnej,
która od tragicznych wydarzeń
września 1939 r. w konstytucyjnym ustawodawstwie polskim
nie była przewidziana”. Jak mówił, „Rozpoczyna się nowy okres
historii Polski”, a wyrazem tych zmian jest także przywrócenie Senatu. „Nie możemy
zaniechać koniecznych przemian ani osłabić wewnętrznego ducha reformy, ale też strzec
się musimy zboczenia na bezdroża. (…) Pokolenia przyszłe będą miały prawo sądzić nas
wyjątkowo surowo, bo w naszej trudnej roli dziejowej i złej sytuacji geopolitycznej otrzymaliśmy tym razem wyjątkową szansę: możność uporządkowania spraw narodowych na
własną modłę i umocnienia naszego wspólnego domu” – podkreślił.
Podczas pierwszego posiedzenia na marszałka Izby
wybrano Andrzeja Stelmachowskiego. „Myślę, że, podobnie jak Państwo, czuję pewne ciśnienie historii, bo przecież Senat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej towarzyszył
jej dziejom od wielu setek lat w chwilach dobrych i złych,
i oto teraz, po 50-letniej bez mała przerwie, znowu wraca
do istnienia. (…) związane są z nim wielkie nadzieje. Obyśmy im sprostali. Obyśmy nigdy nie zapomnieli o naszej
służebnej roli wobec narodu, wobec Polski. Tak bardzo
bym pragnął, byśmy mogli przyczynić się do budowy
Polski w pełni niepodległej, a jednocześnie przyjaznej wszystkim sąsiadom, nie tylko
zasobnej, ale i realizującej zasady sprawiedliwości społecznej, energicznie rządzonej,
ale jednocześnie zapewniającej wolności obywatelskie” – powiedział.
Wicemarszałkami zostali:
Zofia Kuratowska, Józef Ślisz
i Andrzej Wielowieyski. Zabierając głos w ich imieniu, Zofia
Kuratowska podkreśliła wagę
udzielonego senatorom mandatu zaufania. „Nigdy tego zaufania nie zawiedziemy i będziemy
robić to, cośmy obiecywali naszym wyborcom: z tej trybuny
zawsze mówić prawdę” – zapewniła. 
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W ławach Senatu I kadencji zasiadało wiele
wybitnych osobowości. „To byli ludzie wielkiego formatu. Ludzie, którzy wnosili niebanalne doświadczenie życiowe i zawodowe, niezłomne przekonania.
I to, czego potem nie można było w takim natężeniu spotkać, czyli polityczną wolę dokonywania
zmian” – wspominał senator Jan Musiał. „To była
ta mieszanka: mocny ładunek intelektualny, paru
artystów i działacze społeczni czy po prostu działacze związków
pracowniczych” – opisywał kolegów z ław senatorskich wicemarszałek Andrzej Wielowieyski. Dla senator Alicji Grześkowiak
zaś „(…) to po prostu cudo – zebrać tylu wspaniałych ludzi pod
jednym dachem i dać im zadanie, które ich jednoczy i wyzwala
w nich najwspanialsze ich możliwości intelektualne. Naprawdę
to było coś pięknego!”.
Senatorowie mieli poczucie udziału w przełomowych wydarzeniach i odpowiedzialności za przemiany o wadze historycznej,
mimo różnic poglądów łączyła ich „chęć rozwoju Polski, budowania nowego ustroju”. Jak oceniał senator Gabriel Janowski, „Były spory, mówiono twardo,
ale generalnie wspominam to jako czas
znakomitej debaty publicznej na temat
państwa, przyszłości”. Zdaniem senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego senatorowie byli „owładnięci tym, co Francuzi
nazywają élan vital, czyli poczuciem,
że to historyczny moment, że w naszych
rękach jest transformacja ustrojowa na
skalę epokową”.
Członkowie Senatu I kadencji zdawali sobie sprawę, że kładą podwaliny nowego systemu prawnego. Wiedzieli też,
że na ich Izbę, jako jedyną wybraną w pełni demokratycznie, patrzy z nadzieją społeczeństwo, zmęczone wieloletnią katastrofalną sytuacją gospodarczą. Jak mówili senatorowie: Bogdan Lis: „Przed nami nikt tego nie robił na świecie, nikt nie przechodził
od państwa komunistycznego do państwa wolnego, demokratycznego”, Andrzej Piesiak:
„Przyszliśmy do Senatu z wizją szybkiego zbudowania normalnej Polski i próbowaliśmy
gonić czas” i Lech Kozioł: „Chcieliśmy coś wreszcie zrobić dla Polski”. Z tego samego
powodu Senat wziął na siebie również funkcję sumienia narodu, podejmując inicjatywy o charakterze rozliczeniowym
i symbolicznym. Jak wspominał senator Krzysztof Kozłowski, „Ten Senat nie tylko gadał, nie tylko dyskutował, ale
tworzył także wizerunek nowej Polski w oczach świata”.
Pierwsza kadencja to okres niezwykle intensywnej pracy Izby, która zaowocowała znaczącym wkładem
w transformację ustrojową, z najważniejszym dokonaniem,
jakim był pakiet ustaw o samorządzie terytorialnym. Jak
mówił senator Jerzy Dietl, „(…) uzyskaliśmy to, co najistotniejsze, to znaczy przejście z gospodarki pozarynkowej na
rynkową. To było pierwsze pełne przejście tego rodzaju
w dziejach świata”. „Nam się udało zmienić ustrój bez rozlewu krwi i to jest niezaprzeczalny sukces” – ocenił zaś
senator Andrzej Czapski.
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Z posiedzeń Senatu
Rozpatrzone ustawy
82. posiedzenie Senatu
(10–12 lipca 2019 r.)
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny
1939 – Oddziału Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku
Inwestycje związane z budową muzeum
i jego lokalizację na półwyspie Westerplatte w Gdańsku określa ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum
Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Reguluje też postępowanie poprzedzające rozpoczęcie inwestycji, nabycie tytułu
prawnego do nieruchomości i realizację
inwestycji oraz postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne przy
realizacji budowy. Inwestorem ma być
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
a organem powołanym do wydania decyzji
o zezwoleniu na budowę muzeum – wojewoda pomorski. Grunty na Westerplatte,
na których ma powstać muzeum, należą do kilkunastu właścicieli; 15% terenu,
gdzie w okresie międzywojennym działała
Wojskowa Składnica Tranzytowa, należy
do Gdańska.

Senator Robert Gaweł, sprawozdawca Komisji Infrastruktury w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939
– Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
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Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego
Jarosław Sellin (z lewej).

Izba nie poparła wniosku o odrzucenie
ustawy i przyjęła ją z 13 zmianami, głównie
doprecyzowującymi i redakcyjnymi. Poprawki doprecyzowują m.in., że w planowanych inwestycjach związanych z budową
muzeum znajdzie się także budowa dróg
wewnętrznych i ciągów pieszych. Określają
też sposób zawiadamiania stron o wszczęciu postępowania oraz doręczania decyzji
i postanowień w sprawie m.in. uchylenia,
zmiany i wznowienia decyzji o zezwoleniu
na budowę muzeum.
Ograniczenie zatorów płatniczych
Skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ścigania dużych
przedsiębiorstw generujących największe
zatory; obowiązek informowania przez największe firmy o swoich praktykach płatniczych; ulga na „złe długi” w PIT i CIT
to zmiany wprowadzane ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia
zatorów płatniczych. W noweli skrócono
do 30 dni (dla podmiotów leczniczych nadal 60 dni) od dnia doręczenia faktury termin zapłaty w transakcjach handlowych,
w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, oraz do 60 dni termin zapłaty dla wierzycieli, czyli mikro-, małych lub średnich
przedsiębiorstw, i dłużników – dużych firm
(tzw. transakcje asymetryczne).
Największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i firmy o dochodach ponad 50 mln
euro rocznie) zobowiązano do corocznego
przekazywania ministrowi ds. gospodarki
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sprawozdań o stosowanych przez siebie
praktykach płatniczych i terminach zapłaty.
Na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ma ponadto nakładać administracyjne kary
pieniężne. Ustawa wprowadza też tzw. ulgę
na złe długi w podatkach PIT i CIT, na wzór
mechanizmu funkcjonującego w podatku
VAT. Wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie
mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności; jednocześnie
dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił. Z 9,5 do 11,5% zwiększono
ponadto wysokość odsetek ustawowych
za opóźnienia w transakcjach handlowych
– z wyjątkiem tych, w których dłużnikiem
jest podmiot leczniczy – tak aby kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego.
Senat poparł ustawę z 16 poprawkami,
głównie ujednolicającymi przepisy, doprecyzowującymi i redakcyjnymi. Jedna z przyjętych zmian przewiduje, że z ulgi za tzw. złe
długi może skorzystać również wierzyciel,
który na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego
będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji.
Kolejna nakłada na podatnika korzystającego
z tzw. ulgi za złe długi obowiązek wykazywania w zeznaniu podatkowym wierzytelności,
z którymi związana jest ulga.
Lepszy nadzór nad działalnością biegłych
rewidentów i firm audytorskich
Wzmocnienie nadzoru publicznego
nad działalnością biegłych rewidentów
i firm audytorskich zapewni nowelizacja
ustawy o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Przewiduje ona też powołanie Polskiej
Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi
Komisję Nadzoru Audytowego. Agencja ma
kontrolować wszystkie firmy audytorskie.
Do zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, która wykonywała dotychczas znaczną
część zadań dotyczących nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi, będzie
należało określanie krajowych standardów
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wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
zasad etyki zawodowej oraz kontrola doskonalenia zawodowego, a także zatwierdzanie
i rejestracja biegłych rewidentów.
Izba przyjęła nowelę z 14 poprawkami.
Jedna z nich wydłuża do 31 sierpnia 2020 r.
termin na dostosowanie się przez firmy
audytorskie do nowych wymogów. Kolejna
przewiduje, że również w wypadku kandydatów na członków Rady Polskiej Agencji
Nadzoru Audytowego rekomendowanych
przez Komisję Nadzoru Finansowego ma
być stosowana zasada 2-krotnej liczby kandydatów w stosunku do liczby obsadzanych
mandatów.
Nowe zasady naliczania i poboru
kosztów egzekucyjnych

Sprawozdawca komisji praw człowieka w sprawie
nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji senator Rafał Ambrozik (z prawej).

Nowe zasady naliczania i poboru kosztów
egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej określa nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Przewiduje 2 stawki opłaty manipulacyjnej. Podstawowa, w wysokości 40 zł, to wydatki, jakie ponoszą organy na wstępnym
etapie egzekucji w związku z obsługą tytułu wykonawczego (weryfikacja danych
zobowiązanego, ocena poprawności tytułu
wykonawczego). Opłata ta może wzrosnąć
do 100 zł w wypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej (zebranie informacji
o majątku zobowiązanego). Wysokość opłaty egzekucyjnej będzie zależeć od efektu
działania organu egzekucyjnego, czyli wyegzekwowania środków lub dobrowolnej
zapłaty należności. Jeśli działania organu egzekucyjnego nie będą skuteczne, to
nie powstanie obowiązek zapłaty. Opłata
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egzekucyjna wyniesie 10% od wyegzekwowanych środków pieniężnych, ale nie więcej
niż 40 tys. zł, a w razie dobrowolnej wpłaty
– 5% wpłaconej przez zobowiązanego należności, nie więcej jednak niż 20 tys. zł.
Ustawa rozszerza również katalog wydatków egzekucyjnych ponoszonych przez
organ egzekucyjny m.in. o opłatę sądową od
wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej czy za wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego, a także opłatę za informacje o wszczęciu egzekucji lub jej bezskuteczności. Istotną rolę w nowym systemie
kosztów egzekucyjnych będzie odgrywać
prewencyjna funkcja kosztów egzekucyjnych.
Chodzi o poinformowanie zobowiązanego
o wysokości kosztów w wypadku niewywiązania się z ciążącego na nim obowiązku. Już na etapie poprzedzającym wszczęcie
postępowania egzekucyjnego w upomnieniu
zobowiązany zostanie poinformowany o wysokości możliwych kosztów egzekucyjnych,
które powstaną przy wszczęciu egzekucji.
Ma to zmobilizować do wykonania obowiązków w sposób dobrowolny, bez konieczności
wszczęcia kosztownej egzekucji.
Ustawa zmienia ponadto system udzielania ulg w spłacie kosztów egzekucyjnych,
wprowadza jednolity, 3-letni termin przedawnienia kosztów upomnienia i egzekucyjnych. Likwiduje też opłatę komorniczą,
która wynosi 5% wyegzekwowanych środków, i wprowadza nową procedurę ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej
– podstawą będzie dotychczasowy tytuł
wykonawczy lub dalszy tytuł wykonawczy.
W postępowaniach egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie nowych przepisów koszty będą pobierane na dotychczasowych zasadach, ale
z ograniczeniem ich górnej wysokości.
Nowelizacja, przyjęta przez Izbę bez
poprawek, wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. TK za niezgodne z konstytucją uznał przepisy, które
nie określają górnej granicy opłaty manipulacyjnej i opłaty za zajęcie wierzytelności pieniężnych, a także nakazują pobieranie opłat
egzekucyjnych w pełnej wysokości również
w razie dobrowolnej zapłaty przez zobowiązanego. TK wskazał na konieczność zmiany
systemu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych, których skomplikowanie rodzi
wiele wątpliwości.
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Zwolnienie z podatku PIT dla młodych
pracowników
Przychody z pracy i umów-zleceń, osiąganych przez osoby, które nie ukończyły
26. roku życia, do kwoty 85 528 zł, czyli
górnej granicy 1. przedziału skali podatkowej, zostaną zwolnione z podatku PIT
dzięki ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowela,
przyjęta przez Izbę bez poprawek, przewiduje, że wobec nadwyżki przychodów będą
stosowane inne preferencje podatkowe,
w tym tzw. kwota wolna od podatku i możliwość obliczania podatku w sposób przewidziany dla małżonków i osób samotnie
wychowujących dzieci.
Nowe przepisy mają obowiązywać
od 1 sierpnia 2019 r., co oznacza, że zwolnienie za ten rok wyniesie 5/12 limitu rocznego,
czyli 35 637,67 zł. Zgodnie z ustawą od sierpnia do grudnia 2019 r. płatnik nie będzie
musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT,
jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie,
że jego dochody w całości zostaną objęte
zwolnieniem. Osoby, które nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku otrzymają
w zeznaniu rocznym za 2019 r. Z obliczeń
resortu finansów wynika, że osoba otrzymująca płacę minimalną w wysokości 2250 zł
miesięcznie zaoszczędzi rocznie 1592 zł,
zaś osoba z przeciętnym wynagrodzeniem
w wysokości 4762 zł – 4261 zł.
Regulacja obrotu paliwami opałowymi
Ochronę przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją i przeniesienie ciężaru

Sprawozdawca komisji: budżetu i infrastruktury
w sprawie noweli ustawy o systemie monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów senator
Jacek Włosowicz.
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weryfikacji odbiorców paliw opałowych na
Krajową Administrację Skarbową zapewni
nowela ustawy o systemie monitorowania
drogowego i kolejowego przewozu towarów, do której Izba wprowadziła 6 poprawek legislacyjnych. Ustawa kompleksowo
reguluje obrót paliwami opałowymi, w tym
obowiązki uczestników tego obrotu, mające
uszczelniać system podatkowy, w zakresie
obrotu olejami i paliwami opałowymi. Nowe
przepisy wprowadzają obowiązek monitorowania dystrybucji olejów opałowych bez
względu na status podmiotu nabywającego
olej i objętość oleju w przesyłce, a także rejestracji wszystkich podmiotów zużywających
olej opałowy. Do elektronicznego rejestru
przewozu towarów trzeba będzie zgłaszać
wszystkie przewozy oleju opałowego. Takiego obowiązku nie będą miały podmioty
nabywające oleje opałowe w opakowaniach
jednostkowych o masie brutto lub objętości nieprzekraczającej, odpowiednio, 30 kg
i 30 l, a w łącznej ilości nieprzekraczającej
jednorazowo, odpowiednio, 100 kg lub objętości 100 l. Elektroniczny rejestr zawierający dane o przewozach olejów opałowych
powyżej 500 l zostanie rozbudowany o dane
dotyczące przeznaczenia olejów opałowych
do celów grzewczych. Tym samym zostanie
zlikwidowany obowiązek uzyskiwania papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych, co było
uciążliwe dla przedsiębiorców i urzędów.
Zmiany pozwolą na objęcie systemem
monitorowania przewozu olejów opałowych
i obrotu nimi, usprawnienie kontroli nad
jego wykorzystywaniem, a także szybsze
wykrywanie przeznaczenia oleju opałowego
do celów napędowych bez uiszczenia należnej akcyzy. Ponieważ na olej napędowy jest
wyższa akcyza (1196 zł za 1000 l) niż na olej
opałowy (232 zł za 1000 l), nieuczciwi nabywcy używają go np. do tankowania samochodów, traktorów i maszyn rolniczych.
Wyższe opłaty dla niesegregujących śmieci
Wyższą opłatę dla osób, które nie segregują śmieci, a także opłatę za wszystkie
torebki foliowe, z wyjątkiem tzw. zrywek,
przewiduje nowela ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Osoby,
które nie będą segregować śmieci, zapłacą
za nie mniej niż 2-krotność, ale nie więcej
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niż 4-krotność opłaty śmieciowej. Samorządy otrzymają też możliwość obniżenia
opłat śmieciowych dla mieszkańców; rekompensowałyby to przychody ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych. Nowela
zakłada niższe opłaty śmieciowe dla osób,
które na przydomowych kompostownikach
zagospodarują część produkowanych przez
siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak skontrolować właścicieli. Jeżeli okaże
się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą ulgę.

Senator Alicja Zając, sprawozdawczyni Komisji Środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady,
czyli np. sklepów. Ich właściciele będą dobrowolnie przystępowali do zorganizowanego
przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych. Nowela określa też stawki opłat
za śmieci dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Opłata będzie ryczałtowa, nie wyższa niż
10% przeciętnego miesięcznego dochodu
na osobę.
Ustawa umożliwia gminom tworzenie
specjalnych punktów napraw sprzętów lub
miejsc, gdzie mieszkańcy będą mogli zostawić nadające się do użytku przedmioty,
których chcą się pozbyć. Nowe przepisy likwidują obowiązek regionalizacji w zagospodarowaniu m.in. bioodpadów, zmieszanych
odpadów komunalnych czy pozostałości
z sortowania. Pozwoli to na przekazywanie
takich odpadów do instalacji w całym kraju.
Senat przyjął ustawę z 17 poprawkami. Jedna z nich zakłada, że wysokość
opłaty w razie niesegregowania śmieci ma
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stanowić wielokrotność opłaty podstawowej,
a nie maksymalnej. Kolejna zmiana umożliwia gminom określenie kryteriów uznania, że zbiórka odpadów jest prowadzona
selektywnie. Inna wprowadza obowiązek
przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami przez nieruchomości
rekreacyjno-wypoczynkowych. Wprowadzono też poprawkę, która likwiduje obowiązek
rejestrowania nowych pojazdów w ciągu
30 dni od dnia ich sprowadzenia z zagranicy.
Wsparcie dla kredytobiorców w trudnej
sytuacji finansowej
Zwrotne wsparcie finansowe na spłatę
kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego
w złotówkach lub w walucie obcej, dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a także pożyczkę na pokrycie
pozostałej części zadłużenia wprowadza
nowelizacja ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt
mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą, przyjętą
przez Senat bez poprawek, wsparcie będzie
udzielane nie dłużej niż przez 36 miesięcy,
w miesięcznych ratach nie wyższych niż
2 tys. zł. Będzie można je spłacić w ciągu
12 lat bez odsetek. W wypadku terminowej spłaty 100 rat ostatnie 44 raty zostaną umorzone. Ustawa 2-krotnie zwiększa
wynikające z ustawy o pomocy społecznej
kwoty dochodu na członka rodziny lub osobę samotną. Otrzymanie wsparcia będzie

Senator Grzegorz Bierecki, sprawozdawca komisji
budżetu w sprawie nowelizacji ustawy o wsparciu
kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej.

możliwe, gdy miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego,
nie przekroczy tych kwot. Nowym rozwiązaniem jest pożyczka na spłatę zadłużenia.
Dotyczy to kredytobiorców, którzy chcą
sprzedać nieruchomość, ale nie mają środków na spłatę całego długu.

83. posiedzenie Senatu
(31 lipca i 1–2 sierpnia 2019 r.)
Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych
do samodzielnej egzystencji
Warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób

83. posiedzenie Senatu, debata nad ustawą o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji.
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niezdolnych do samodzielnej egzystencji
określa ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. O świadczenie w wysokości
500 zł miesięcznie będą się mogły starać
osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji; o niezdolności
do samodzielnej egzystencji; o całkowitej
niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym i samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać świadczenie,
trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub
do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym
przyjęto prawidłowo złożony wniosek.
Świadczenie i koszty obsługi mają być
finansowane z pieniędzy Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Po podniesieniu progu dochodowego do 1600 zł świadczeniem może zostać
objętych dodatkowo ok. 56 tys. uprawnionych z ZUS, ok. 360 tys. osób w wieku
75 i więcej lat, pobierających dodatek pielęgnacyjny, które mogą wystąpić o orzeczenie
o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
a także ok. 31,4 tys. osób pobierających rentę
socjalną i rodzinną (w tym 12 tys. z innych
organów emerytalno-rentowych niż ZUS).
Do progu 1600 zł, licząc łącznie ze świadczeniem uzupełniającym, nie będą wliczane
m.in. zasiłek pielęgnacyjny, dodatki, np. dodatek kombatancki, i dochody z pracy.
Senat wprowadził 10 poprawek do ustawy. Dzięki nim świadczenie uzupełniające
będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, a łączna kwota
tego świadczenia i świadczeń finansowanych
ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Oznacza to, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie
przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1100 zł,
nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego, zgodnie
z zasadą „złotówka za złotówkę”. Z katalogu
świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które mają wpływ na możliwość
uzyskania świadczenia uzupełniającego,
a także jego wysokość, zostały wyłączone świadczenia z tytułu renty rodzinnej.
W efekcie senackich poprawek roczny koszt
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wprowadzenia świadczenia uzupełniającego
wyniesie ok. 4,5 mld zł, a o świadczenie będzie się mogło ubiegać ponad 800 tys. osób.
Nowe zadania i środki dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
Nadanie zadaniom z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, innym niż walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi
zagrożeniami, charakteru przepisów rangi
ustawowej ma na celu nowelizacja ustawy
o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z nią
ochotnicze straże pożarne (OSP) otrzymają
nowe zadania o charakterze społeczno-edukacyjnym, m.in. krzewienie sportu i kultury fizycznej w celu rozwinięcia sprawności
wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych związanych z ochroną
przeciwpożarową, propagowanie zasad
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia. Zadaniami OSP
będą również upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi
partnerami społecznymi i gospodarczymi
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Sprawozdawca wniosku mniejszości komisji samorządu terytorialnego w sprawie nowelizacji ustawy
o ochronie przeciwpożarowej senator Andrzej Pająk.

Nowela wprowadza przepis przewidujący możliwość finansowania zadań społeczno-edukacyjnych ochotniczych straży
pożarnych z budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego lub
środków przekazywanych przez jednostki
organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.
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i bezpłatnie leki na schorzenia niezwiązane z urazem doznanym na misji. Będą też
mogli skorzystać z bezpłatnych turnusów
readaptacyjno-kondycyjnych wraz z pełnoletnim członkiem rodziny, pomocy finansowej na 2 formy kształcenia, a także
z samorządowych obiektów sportowych.
Podwyższono ponadto wysokość dodatku
weterana poszkodowanego.
Senator Waldemar Sługocki, sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie
przeciwpożarowej.

Senat wprowadził 3 poprawki do nowelizacji. Zakładają one powrót do pierwotnego
brzmienia rządowego projektu ustawy. Jedna z nich przywraca ministrowi spraw wewnętrznych kompetencje do rozdzielania
środków z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Kolejna umożliwia rozdzielanie środków
na zadania edukacyjno-społeczne OSP. Usunięto także przepisy – znoszący ograniczenie
przeznaczania środków, uzyskanych z odpłatnego szkolenia przez Państwową Straż
Pożarną (PSP) strażaków funkcjonujących
poza PSP, wyłącznie na ochronę przeciwpożarową oraz uszczegóławiający zasady
rozdziału środków uzyskanych od zakładów ubezpieczeń. Środki na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej
działających w ramach krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego będą rozdzielane
przez ministra spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez OSP za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej, a nie przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy),
jak proponował Sejm.
Większe uprawnienia dla weteranów
misji wojskowych
Uprawnienia weteranów misji wojskowych,
w tym pracowników jednostek wojskowych
i funkcjonariuszy innych służb mundurowych, zwiększa nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa,
przyjęta przez Izbę bez poprawek. Weterani poszkodowani z orzeczonym co najmniej
30-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu
otrzymają kompleksową opiekę medyczną ponad limity określone poprzez NFZ
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Sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej w sprawie
nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa senator Michał Potoczny.

Zapobieganie marnowaniu żywności
Sklepy o powierzchni powyżej 250 m2 i z co
najmniej 50-procentowymi przychodami
ze sprzedaży żywności będą miały obowiązek zawarcia z organizacjami pozarządowymi umowy dotyczącej przekazywania
żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady jej
wyglądu lub jej opakowań, z wyjątkiem
napojów alkoholowych, co przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, przyjęta przez Senat bez poprawek.
Organizacje przekażą tę żywność potrzebującym. Jeżeli sklep nie wywiąże się z tego
obowiązku, będzie musiał wnieść opłatę za
marnowanie żywności (10 gr za 1 kg); podstawę obliczenia opłaty stanowi 90% masy
marnowanej żywności w kg. Opłata będzie
pomniejszana o koszty przeprowadzonych
kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz
transportu i dystrybucji żywności.
Sprzedawcy żywności będą mieć
obowiązek przeprowadzania w sklepach
– wspólnie z organizacją, z którą zawarli umowę – co najmniej raz w roku przez
co najmniej 2 kolejne tygodnie kampanii
edukacyjno-informacyjnych dotyczących
racjonalnego gospodarowania żywnością
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Senator Antoni Szymański, sprawozdawca komisji:
gospodarki narodowej i rodziny w sprawie ustawy
o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

przewidującego, że kraje członkowskie mają
mieć szerokie pokrycie siecią technologii 5G
do 2025 r. Sieć 5G ma być dostępna na zasadach komercyjnych w wypadku co najmniej
1 dużego miasta w każdym kraju członkowskim do 2020 r. Nowe przepisy przyspieszą
procesy inwestycyjno-budowlane dla infrastruktury telekomunikacyjnej, m.in. przez
doprecyzowanie pojęć dotyczących prawa
budowlanego oraz procedury zgłaszania instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne i udziału społeczeństwa
w tym procesie. Mają m.in. obniżyć maksymalne stawki opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty stałej za wpis służebności
przesyłu do księgi wieczystej.

i przeciwdziałania jej marnowaniu. Na kampanie będzie można przeznaczyć nie więcej
niż 20% środków pochodzących z opłaty
za marnowanie żywności.
Sieć 5G
Przyspieszenie procesów inwestycyjno-budowlanych dla infrastruktury telekomunikacyjnej, zwiększenie dostępu obywateli
i przedsiębiorców do nowoczesnych usług
telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu 5G, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, ułatwienie
budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach
przyrody czy uzdrowiskach to cele nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług
i sieci telekomunikacyjnych.
Przyjęte rozwiązania są zgodne z zaleceniami komunikatu Komisji Europejskiej „Łączność dla konkurencyjnego
jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku
europejskiego społeczeństwa gigabitowego”,

Głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Ustawa zakłada też zapewnienie dostępu do informacji o emisji promieniowania elektromagnetycznego w środowisku
w związku z budową i modernizacją sieci
mobilnych. Nowela przewiduje też przyspieszenie postępowań przed prezesem
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotyczących uzyskiwania dostępu do infrastruktury technicznej i dostępu do nieruchomości,
w tym do budynków, w celu zapewnienia
infrastruktury telekomunikacyjnej m.in.
poprzez wprowadzenie ułatwień proceduralnych. Nowelizacja ma ułatwić ponadto
dostęp do terenów leśnych, aby umożliwić
umieszczanie tam infrastruktury telekomunikacyjnej i obniżyć koszty tego dostępu. Dzięki ustawie zwiększą się możliwości
lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach do tej pory objętych
zakazem lub ograniczeniami (uzdrowiska,
parki narodowe, rezerwaty przyrody).
Izba wprowadziła 2 poprawki do ustawy. Skreślono przepisy związane z punktami dostępu bezprzewodowego o bliskim

Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.
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zasięgu, które mają związek z sieciami 5G.
Umożliwi to przeprowadzenie szerokiej akcji
informacyjnej na temat rzeczywistego znaczenia i wpływu sieci 5G, przekazanie społeczeństwu prawdziwych i potwierdzonych
naukowo informacji o nowej technologii.
Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej umożliwiono obniżenie do 80% opłaty
za prawo do dysponowania częstotliwością
w wypadku zgłoszenia stosownego wniosku
przez nadawcę naziemnej telewizji cyfrowej,
który musi zwolnić pasmo 700 MHz.
Zapobieganie obstrukcji w procesach
karnych
Usprawnić i przyspieszyć postępowanie
w sprawach karnych, przeciwdziałać obstrukcji procesowej stron, dostosować
regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego ma nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania
karnego, przyjęta przez Senat bez poprawek. Nowela m.in. likwiduje konieczność
wymieniania lub odczytywania przez
sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczonych do materiału dowodowego, a także bezpośredniego przesłuchania
świadków niewnoszących do sprawy nic
ważnego. Umożliwia przeprowadzenie postępowania dowodowego, w szczególności

Sprawozdawca komisji: praw człowieka i ustawodawczej w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania
karnego senator Zbigniew Cichoń.

przesłuchania świadków, podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy albo ich obu,
podczas gdy nieobecność ta została należycie usprawiedliwiona.
Sądy pierwszej instancji będą mieć obowiązek sporządzania uzasadnień wyroków,
odwoławczych oraz wydanych w postępowaniu o wznowienie postępowania na formularzach, których wzory określi minister
sprawiedliwości. Wniosek dowodowy złożony po terminie będzie co do zasady odrzucony, a przy obliczaniu terminów procesowych
sobota będzie uznawana za dzień równorzędny z dniem wolnym od pracy (przepis
ten realizuje postulat petycji wniesionej
do Senatu). Nowela zobowiązuje ponadto
prokuratora do informowania o wszczęciu

Senator Aleksander Pociej, sprawozdawca wniosków mniejszości komisji: praw człowieka i ustawodawczej
w sprawie nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego.
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i zakończeniu postępowania przeciwko
funkcjonariuszom publicznym, duchownym i członkom zakonów oraz diakonatów,
osobom będącym członkami samorządów
zawodowych.
„Upadłość konsumencka”
Usprawnienie procedury tzw. upadłości
konsumenckiej to cel noweli ustawy – Prawo upadłościowe. Na jej podstawie osoby
nieprowadzące działalności gospodarczej
będą mogły ogłosić upadłość w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania
sędziego-komisarza. Dłużnicy będą mogli
zawierać układy z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu pod
kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Na etapie ogłaszania
upadłości zrezygnowano z konieczności
badania przez sąd zawinienia dłużnika
w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu
niewypłacalności. Zgłoszenia wierzytelności będzie można składać bezpośrednio
doradcy restrukturyzacyjnemu, pełniącemu funkcję syndyka. Ustawa umożliwia
też szybką sprzedaż całego podlegającego
egzekucji majątku w trybie przygotowanej
likwidacji (tzw. pre-pack) w wypadku dłużnika niebędącego przedsiębiorcą.
Możliwość odmowy oddłużenia ograniczono do sytuacji celowego działania nakierowanego na trwonienie majątku, a więc
prowadzącego do oczywistego pokrzywdzenia wierzycieli i wynikającego ze złej
woli dłużnika. Ustalenie innych istotnych

Sprawozdawca komisji: praw człowieka i ustawodawczej w sprawie nowelizacji prawa upadłościowego senator Stanisław Gogacz (z prawej).
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uchybień w zachowaniu dłużnika nie będzie
wyłączało oddłużenia, spowoduje natomiast
wydłużenie planu spłaty wierzycieli do 7 lat
zamiast maksymalnie 3 lat spłaty dla rzetelnego dłużnika.
Nowela rozszerza na przedsiębiorców będących osobami fizycznymi ochronę
przed bezdomnością na równych zasadach
z konsumentami. Nowelizacja przewiduje,
że ze środków ze sprzedaży domu lub mieszkania wydzielana będzie kwota, odpowiadająca przeciętnemu czynszowi za najem
w tej samej miejscowości, za którą dłużnik przez 2 lata będzie mógł wynajmować
mieszkanie.
Senat wprowadził do ustawy 9 poprawek, głównie o charakterze legislacyjnym.
Mechanizm podzielonej płatności VAT
Obligatoryjny mechanizm podzielonej
płatności (MPP) VAT, czyli split payment,
nową matrycę stawek VAT, a także zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników
wprowadza nowelizacja ustawy o podatku
od towarów i usług. Od 1 listopada 2019 r.
MPP będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, objętych
reżimem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialnością solidarną (paliwa, stal i wyroby
stalowe, złom i odpady, metale szlachetne
i nieszlachetne, tablety, smartfony, konsole, usługi budowalne, części i akcesoria do
pojazdów silnikowych, węgiel i produkty
węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria). Objęte MPP pozycje znajdą się w specjalnym załączniku
do ustawy o VAT.
Obowiązkowy split payment będzie stosowany w wypadku faktur o wartości brutto
przekraczającej 15 tys. zł lub równowartość
tej kwoty i odnoszących się do transakcji
w zakresie towarów lub usług wymienionych
w załączniku do noweli. Faktury opiewające
na kwoty poniżej 15 tys. zł będą podlegały
rozliczaniu na ogólnych zasadach; w takich
transakcjach nabywca będzie mógł jednak
dobrowolnie stosować mechanizm podzielonej płatności. Za nieumieszczenie na wystawianej fakturze oznaczenia, że powinna ona
ze względu na przedmiot transakcji zostać
zapłacona z zastosowaniem MPP, będzie grozić sankcja w wysokości 30% kwoty podatku
wykazanego na fakturze.

Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Senat przyjął nowelizację z 2 zmianami. Pierwsza umożliwia dalsze stosowanie
w okresie przejściowym dotychczasowych
regulacji dotyczących zwrotu VAT rolnikom
ryczałtowym, a także związanych ze stosowaniem zerowej stawki VAT przy imporcie
określonych towarów. Kolejna poprawka
obejmuje 5-procentową, obniżoną stawką
VAT napoje roślinne (tzw. mleka roślinne)
na bazie soi, orzechów, zbóż lub nasion. Produkty te stanowią zamiennik mleka krowiego i napojów mlecznych, opodatkowanych
preferencyjną, 5-procentową stawką podatku VAT. Wprowadzając tę poprawkę, wzięto
pod uwagę postulaty producentów napojów
roślinnych, rzecznika praw dziecka, ośrodków naukowych i organizacji społecznych,
a także osób z alergią na białko mleka krowiego lub nietolerancją laktozy.
Ułatwienia architektoniczne, cyfrowe
i komunikacyjne dla niepełnosprawnych

Sprawozdawca Komisji Infrastruktury w sprawie
ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami senator Wiesław Dobkowski.

Podmioty publiczne zostały zobowiązane
do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami
na mocy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
przyjętej przez Senat bez poprawek. Oznacza to m.in. konieczność montażu pochylni
i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu
lub urządzeń ułatwiających poruszanie
się lub komunikację, w szczególności osób
na wózkach, głuchych i niewidomych.
Ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Dostępności, z którego będą finansowane np. pochylnie, rampy czy windy
w budynkach użyteczności publicznej
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i wielorodzinnych. W indywidualnych wypadkach podmiot publiczny będzie mógł zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami
wsparcie asystenta.
Organizacje pozarządowe i prywatne
podmioty będą mogły wystąpić o specjalny
certyfikat, uprawniający do 5-procentowej
zniżki we wpłatach na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON). Ustawa umożliwia złożenie skargi na brak dostępności. W razie braku reakcji PFRON będzie mógł nałożyć grzywnę na
daną instytucję publiczną. Każdy organ władzy publicznej wyznaczy w obsługującym go
urzędzie co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję koordynatora ds. dostępności.
Centra usług społecznych
Tworzenie przez samorządy centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową
organizację usług społecznych, umożliwia
ustawa o realizowaniu usług społecznych
przez centrum usług społecznych, przyjęta
przez Izbę bez poprawek. Centra mają prowadzić m.in. działania z zakresu polityki
prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony
zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania
bezrobociu i kultury. Będą nową jednostką organizacyjną gminy, a zarazem nową
instytucją lokalnej polityki społecznej,
służącą rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych

Senator Ryszard Majer, sprawozdawca komisji: rodziny i samorządu terytorialnego w sprawie ustawy
o realizowaniu usług społecznych przez centrum
usług społecznych.
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na poziomie lokalnym. Ich utworzenie będzie możliwością, a nie obowiązkiem samorządów. Gminy będą mogły je otworzyć,
przekształcając ośrodek pomocy społecznej
w centrum usług społecznych. Wówczas
centrum będzie funkcjonowało na obszarze
1 gminy, przejmując obecne zadania ośrodka pomocy społecznej. Mogą też porozumieć
się w tej sprawie władze 2 lub więcej gmin.
Wtedy centrum będzie funkcjonowało obok
gminnych ośrodków pomocy społecznej,
współpracując z nimi.
Z usług nowej instytucji będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy.
Na podstawie zgłaszanych przez nich potrzeb
w centrach będą tworzone indywidualne plany usług społecznych – spersonalizowane
pakiety usług na 3 do 12 miesięcy. Będą tam
też prowadzone działania adresowane do całych społeczności lokalnych, ukierunkowane
m.in. na integrację mieszkańców.
Poprawa sytuacji w placówkach pomocy
społecznej
Mieszkańcy placówek zajmujących się całodobową opieką nad niepełnosprawnymi,
przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku
zyskają większe poczucie bezpieczeństwa
dzięki działaniu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego. Nowela, przyjęta
przez Izbę bez poprawek, ma poprawić także warunki życia podopiecznych i ograniczyć nieprawidłowości w tych placówkach.
Dotychczasowe przepisy uzupełniono o dodatkowe wymagania dotyczące zatrudniania personelu opiekuńczego tak, aby opieki
nie sprawowały osoby bez podstawowej
wiedzy w tym zakresie. Wojewoda będzie
mógł kontrolować, czy zatrudnieni pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje.
Nowela przewiduje, że na podmiot obciążony karą za prowadzenie placówki bez
zezwolenia, który będzie prowadził inną placówkę także bez zezwolenia, zostanie nałożona kara w wysokości 40 tys. zł. Nie otrzyma
również pozwolenia na prowadzenie działalności przez kolejnych 5 lat od ukarania.
Nowela umożliwia też ograniczenie
samodzielnego opuszczenia domu pomocy
społecznej lub placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom z zaburzeniami
psychicznymi w wypadku, gdy brak opieki
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zagraża ich życiu lub zdrowiu. Kierujący
placówką będzie mógł ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania domu lub
placówki na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego na okres nie dłuższy
niż 6 miesięcy. Osoby najbliższe będą mogły
wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem
o uchylenie tego ograniczenia. Ustawa rozszerza też katalog sytuacji, w których będzie można zwolnić z obowiązku wnoszenia
opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.
Przede wszystkim chodzi o dzieci, których
rodzice zostali umieszczeni w domu pomocy społecznej, a w przeszłości zachowywali
się w stosunku do nich wyjątkowo nagannie.
Nowe zasady obliczaniu wysokości
wynagrodzenia
Bardziej przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę ma zapewnić
nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, którą Senat przyjął
bez poprawek. Wyłącza ona dodatek za staż
pracy z katalogu składników wynagrodzenia, uwzględnianych przy obliczaniu
wysokości wynagrodzenia pracownika
porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Chodzi o bardziej sprawiedliwy sposób wynagradzania
pracowników otrzymujących najniższe
wynagrodzenie. Pracownik z dłuższym
stażem pracy, otrzymujący wynagrodzenie na poziomie minimalnym, może mieć
niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub
z krótkim stażem pracy). Zaproponowana
zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Dotyczy sytuacji, gdy
wynagrodzenie zasadnicze osób nieuprawnionych do dodatku za staż pracy, czyli pracujących stosunkowo krótko, kształtuje się
na poziomie minimalnego wynagrodzenia
za pracę, i jest corocznie podwyższane. Pracownicy z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym otrzymują jednocześnie wynagrodzenie w takiej samej wysokości,
bo wlicza się do niego wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za staż pracy. W takich
wypadkach dodatek stażowy przestaje
pełnić funkcję nagrody i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym
zatrudnieniem.
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Jednolite zasady emerytalne
dla wszystkich służb mundurowych
Zasady emerytalne we wszystkich grupach
służb mundurowych ujednolica nowelizacja
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych
innych ustaw, przyjęta przez Izbę bez poprawek. Przewiduje, że wszyscy funkcjonariusze służb otrzymają prawo do emerytury
po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat życia, a także 100-procentową
rekompensatę za nadgodziny. Obie zmiany
są efektem porozumienia podpisanego w listopadzie 2018 r. między ministrem spraw
wewnętrznych i przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb podległych resortowi spraw
wewnętrznych i administracji.
Funkcjonariuszy będą obowiązywały
półroczne okresy rozliczeniowe nadgodzin,
będą mogli otrzymać w zamian czas wolny
albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego zostanie im wypłacona rekompensata
pieniężna. Wniosek o skorzystanie z czasu
wolnego za przepracowane nadgodziny będą
mogli złożyć w ciągu 10 dni. Rekompensata
pieniężna będzie wynosić 1/172 część miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze stałym należnego na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą
godzinę ponadnormatywnego czasu służby. Wyjątek będzie dotyczył strażaków, dla
których rekompensata pieniężna wyniesie
1/172 średniego miesięcznego uposażenia
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego strażakowi w okresie
rozliczeniowym.
Rekompensaty dla przedsiębiorstw
z sektorów energochłonnych
Przedsiębiorcy z sektora energochłonnego,
np. huty, zakłady chemiczne i papiernicze,
których rentowność i konkurencyjność
jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu
cen energii elektrycznej, spowodowanego
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Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
senator Grzegorz Peczkis.

unijną polityką klimatyczno-energetyczną,
otrzymają rekompensaty pieniężne dzięki
ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych,
przyjętej przez Izbę bez poprawek. Ma to
ograniczyć przenoszenie kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zakupionych przez producentów energii
na jej odbiorców. Ustawa przewiduje,
że na rekompensaty będzie można przeznaczyć do 25% przychodów ze sprzedaży przez
rząd uprawnień do emisji CO2 w roku poprzednim. Pierwsze wypłaty rekompensat
(za 2019 r.) nastąpią w 2020 r. Gdy łączna
wartość wniosków o rekompensaty przewyższy pulę dostępnych środków, wysokość
rekompensaty będzie pomniejszana proporcjonalnie dla wszystkich uprawnionych.
Prawo do rekompensat zyskają instalacje, m.in. do produkcji aluminium, ołowiu,
cynku, cyny, żeliwa, stali, miedzi, stopów,
rud żelaza, wskazanych tworzyw sztucznych, chemikaliów nieorganicznych, wydobycie minerałów do produkcji chemikaliów
i nawozów, produkcja samych nawozów
i związków azotowych, papieru i tektury.
Szacuje się, że uprawnionych będzie ok. 300
podmiotów.
Stworzony zostanie Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, działający jako państwowy fundusz celowy, którego
dysponentem będzie minister ds. gospodarki. Limit środków przeznaczonych na rekompensaty wyniesie: 890 mln zł w 2019 r.
i 890 mln zł w 2020 r., i będzie stanowił nie
więcej niż 25% przychodów ze sprzedaży
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
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Ułatwienia dla mikroproducentów
energii z OZE
Małe i średnie firmy oraz spółdzielnie
działające na wsi będą mogły wytwarzać
energię elektryczną na własne potrzeby
w mikroinstalacjach, a także korzystać
z systemu opustów na mocy noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą Izba przyjęła bez poprawek. Ustawa
rozszerza dotychczasową definicję prosumenta: to odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii na własne
potrzeby w mikroinstalacji, który może
magazynować lub sprzedawać tę energię
nie tylko sprzedawcy zobowiązanemu na
określonych warunkach, ale także innemu
sprzedawcy na warunkach z nim uzgodnionych. Nadwyżki będzie można „magazynować” w sieci elektroenergetycznej
operatorów energetycznych, a następnie
odbierać je, by zaspokoić swoje potrzeby
energetyczne.

Senator Władysław Komarnicki (z prawej), sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych
źródłach energii.

Ustawa umożliwia też tworzenie na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich
spółdzielni energetycznych. Przewiduje,
że tzw. pakiet prosumencki umożliwi lokalizowanie mikroinstalacji na terenach, które
w planach miejscowych mają przeznaczenie
inne niż produkcyjne. Możliwe będzie też
przeprowadzenie aukcji na zakup energii
elektrycznej z OZE w 2019 r. dzięki wskazaniu w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej,
która będzie przedmiotem sprzedaży.
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Ustawa modyfikuje też tzw. ustawę
odległościową. Pozwolenia na budowę nowych turbin wiatrowych wydane przed
jej wejściem w życie zachowają ważność
do 16 lipca 2021 r.
Nowe rozwiązania w obszarze e-zdrowia
Ułatwienia dla lekarzy przy wystawianiu
recept i określaniu poziomu refundacji
leków i wyrobów medycznych, upoważnienia dla asystentów medycznych do wystawiania e-recept i e-skierowań, a także
udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej i danych przetwarzanych
w rejestrach wprowadza ustawa o zmianie
niektórych ustaw w związku z wdrażaniem
rozwiązań w obszarze e-zdrowia, przyjęta
przez Izbę bez poprawek.
Nowela przewiduje możliwość bezpłatnego zaopatrzenia w leki pacjentów w wieku
75+ również na podstawie recept wystawionych w postaci elektronicznej przez lekarzy
specjalistów i przy wypisie ze szpitala. Wprowadza też nowe funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (np. złożenie deklaracji
wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, wyniki badań laboratoryjnych) i tzw. e-recepty transgraniczne.
Pacjenci będą mogli otrzymać SMS, e-mail
lub powiadomienie o wycofanych z obrotu
lekach, które wykupili w aptece, skorzystać z rejestracji w placówce medycznej
za pomocą aplikacji mObywatel, zrealizować
e-receptę przy użyciu e-dowodu osobistego,
mieć dostęp do IKP na urządzeniu mobilnym oraz ocenić jakość usług medycznych
sfinansowanych przez NFZ. Do 360 dni wydłużono okres realizacji e-recepty. Lekarz
przyjmujący pacjenta będzie miał udostępnione automatycznie jego dane zawarte
na platformie e-zdrowie. Nowela rozszerza
katalog objętych tzw. receptami pro familae o osoby pozostające we wspólnym pożyciu oraz o dalszych członków rodziny,
a także umożliwia lekarzowi wybór między
refundowanymi odpowiednikami w wypadku leków określonych w obwieszczeniu
refundacyjnym.
Pakiet „Przyjazne prawo”
Kontynuację procesu zmniejszania obciążeń biurokratycznych i upraszczania
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Z kolei ułatwieniem w sukcesji przedsiębiorstw ma być wprowadzenie zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji i pozwoleń
w razie zmiany właściciela przedsiębiorstwa
wpisanego do CEIDG.
Powszechny spis rolny 2020 r.

Senator Tadeusz Kopeć (z prawej), sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
w sprawie nowelizacji niektórych ustaw w celu ograniczania obciążeń regulacyjnych.

przepisów zapewnia ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania obciążeń regulacyjnych, którą Izba przyjęła bez
poprawek. Chodzi o stworzenie lepszych
warunków do prowadzenia działalności
gospodarczej, utrzymanie jedynie koniecznych i korzystnych regulacji, a także eliminację niespójności i niejednoznaczności
przepisów. Pakiet „Przyjazne prawo” wprowadza około 50 zmian w ponad 60 ustawach. Nowela przewiduje m.in. wydłużenie
terminu rozliczania VAT w imporcie, co ma
wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Kolejne nowe
rozwiązanie to prawo do popełnienia błędu.
Dzięki temu przedsiębiorca (osoba fizyczna), gdy popełni błąd, za który grozi mandat karny lub kara pieniężna, nie zostanie
ukarany, otrzyma jedynie pouczenie i będzie musiał usunąć naruszenie. Prawo do
błędu ma dotyczyć tylko przedsiębiorców
zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) z sektora mikro-, małych i średnich firm. Ma obowiązywać przez rok od
podjęcia działalności gospodarczej po raz
pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.
Nowelizacja przedłuża też do 13 sierpnia 2019 r. termin składania sprzedawcom
energii oświadczeń przez mikro- i małe
przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora
finansów publicznych. Przedsiębiorcom rzemieślnikom umożliwia wybór innej niż wpis
w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Zwiększa możliwości
podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej w Polsce przez naukowców
z zagranicy już pracujących w naszym kraju.
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Ustawa o spisie rolnym w 2020 r., którą Izba
przyjęła bez poprawek, zakłada przeprowadzenie od 1 września do 30 listopada 2020 r.
powszechnego spisu rolnego. Będzie on
obowiązkowy, a zebrane dane będą poufne i objęte tajemnicą statystyczną. Celem
spisu rolnego jest m.in. zapewnienie bazy
informacyjnej o gospodarstwach rolnych
i gospodarstwach domowych, koniecznej
do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi;
analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie
w latach 2010–20. Informacje takie są także potrzebne organizacjom międzynarodowym innym niż EUROSTAT (np. FAO
i OECD). Informacje o strukturze rolnictwa i gospodarstw rolnych w Polsce będą
zbierane według stanu na 1 czerwca 2020 r.
Poprzednie spisy rolne zostały przeprowadzone w 2002 i w 2010 r.

83. posiedzenie Senatu.

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych
(np. gospodarstwa rolne prowadzone przez
spółki z o.o.) i jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej (np. gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki cywilne). Ustawa dopuszcza 3 metody
pozyskania danych: samospis internetowy, przeprowadzony samodzielnie przez
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użytkownika gospodarstwa rolnego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS; wywiad
telefoniczny, przeprowadzony przez rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, z użyciem zainstalowanego
w komputerze specjalnego oprogramowania do przeprowadzenia spisu rolnego; bezpośredni wywiad rachmistrza spisowego
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego,
przeprowadzony z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, wyposażonego w specjalne oprogramowanie do przeprowadzenia
spisu rolnego.

84. posiedzenie Senatu
(30–31 sierpnia 2019 r.)
Narodowy spis powszechny ludności
i mieszkań 2021 r.
Zakres, formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań, a także prac związanych z jego
przygotowaniem i opracowaniem wyników
określa ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.,
przyjęta przez Senat bez poprawek. Spis
ma być przeprowadzany od 1 kwietnia do
30 czerwca 2021 r. według stanu na 31 marca 2021 r., w podobny sposób jak w 2011 r.,
czyli za pomocą elektronicznego formularza
spisowego, dostępnego na stronie Głównego
Urzędu Statystycznego (tzw. samospis). Spis
zostanie poprzedzony 2 spisami próbnymi,
które mają sprawdzić rozwiązania metodologiczne, organizacyjne i techniczne.
Obowiązkiem spisowym będą objęte
osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach oraz
osoby niemające miejsca zamieszkania,
a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane
pomieszczenia.
W razie braku możliwości wypełnienia elektronicznego formularza spisowego będzie można skorzystać z pomieszczeń
wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem do przeprowadzenia samospisu internetowego; lista
tych pomieszczeń zostanie umieszczona na
stronie internetowej GUS do 31 marca 2021 r.
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Sprawozdawca komisji samorządu terytorialnego
w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r. senator Piotr Florek.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach,
np. ze względu na stan zdrowia osoby objętej
spisem, dane będą zbierane telefonicznie lub
bezpośrednio przez rachmistrzów spisowych.
Zwolnienie z PIT dla marynarzy
statków państw UE i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
Marynarze pracujący także na statkach pod
banderami państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą
uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego
od osób fizycznych (PIT) dzięki noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjętej przez Izbę bez poprawek.
Warunkiem jest praca przez co najmniej
183 dni w roku podatkowym na statkach
wykorzystywanych do przewozu ładunku
lub pasażerów w żegludze międzynarodowej. Z PIT nie będą więc zwolnione dochody z pracy na platformach, kablowcach czy
statkach specjalistycznych. Nowe przepisy
realizują zalecenia Komisji Europejskiej
w sprawie notyfikacji środka pomocowego
dla armatorów statków morskich.
Centralny Port w Gdańsku i Port
Zewnętrzny w Gdyni
Budowę Centralnego Portu w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu
umożliwi ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, przyjęta przez Senat bez poprawek. Szacuje się,
że łączny koszt wszystkich inwestycji wyniesie 19,5 mld zł. Ustawa przewiduje m.in.
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ułatwienia nabywania gruntów pod inwestycje, przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź
odszkodowania za ograniczenie innych niż
własność praw do nieruchomości.
Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich

współmałżonek mógł skorzystać z programów pomocowych, m.in. z dofinansowania
na działalność pozarolniczą. Nie będzie on
jednak uprawniał do otrzymania dopłaty
bezpośredniej.
Nowela skraca ponadto z 12 do 6 miesięcy minimalny okres doświadczenia w pracy
doradczej, wymagany do uzyskania wpisu
na listę doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych.
Państwowa Komisja ds. wyjaśniania
przypadków czynności przeciwko
wolności seksualnej małoletnich

Sprawozdawca komisji rolnictwa w sprawie nowelizacji niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu
wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania
i kontroli senator Jerzy Chróścikowski.

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich (rolno-środowiskowo-klimatyczne,
ekologiczne, ONW, na zalesianie) nie będzie
już zależeć od wystąpienia w danym roku
okoliczności mogących powodować trudności finansowe lub pogorszenie sytuacji
finansowej większej liczby rolników dzięki
nowelizacji niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania
i kontroli, przyjęta przez Izbę bez poprawek. Zaliczki te nie będą przekraczały 70%
tzw. koperty finansowej za dany rok.
Nowela ujednolica ponadto zasady stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW
2014–20 i zalesionych PROW 2007–13. Rozszerza też na wszystkie grunty państwowe
(np. grunty należące do parków narodowych
czy samorządów) wymóg posiadania tytułu
prawnego do działek rolnych zgłaszanych
do płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW. Zmiana ta ma przeciwdziałać
zjawisku ubiegania się o przyznanie dopłat
do bezumownie użytkowanych gruntów.
Zgodnie z nowymi przepisami będzie
możliwe nadawanie małżonkom i współposiadaczom gospodarstw rolnych odrębnych
numerów identyfikacyjnych, tak by np.
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Zadania, organizację i sposób działania
komisji określa ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków
czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15, przyjęta przez Izbę
bez poprawek.
Komisja będzie m.in. wyjaśniać nadużycia seksualne, zawiadamiać odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
pedofilii, identyfikować problemy pojawiające się w trakcie ścigania pedofilii, a także
prowadzić działalność prewencyjną i edukacyjną. Komisja ma być niezależna od innych
organów władzy państwowej. W jej skład
wejdzie 3 członków powołanych przez Sejm,
1 – przez Senat i po 1 powołanym przez: prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.
Kadencja komisji będzie trwać 7 lat.
Zmniejszenie obciążeń fiskalnych
Zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego dzięki obniżeniu kosztów pracy poprzez co najmniej

Senator Krzysztof Mróz (drugi z prawej), sprawozdawca
komisji budżetu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
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2-krotne podniesienie kosztów uzyskania
przychodów dla pracowników, a także obniżenie stawki podatku dochodowego od
osób fizycznych z 18 na 17% zakłada ustawa
o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
przyjęta przez Izbę bez poprawek.
Wyrażenie zgody na powołanie
prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Senat wyraził zgodę na powołanie Mariana Banasia na prezesa Najwyższej Izby
Kontroli.

85. posiedzenie Senatu (25–26 września;
17–18 października 2019 r.)
Loty o statusie HEAD
To, jakie loty mają status HEAD, kto może
znajdować się na pokładzie rządowych samolotów wraz z najważniejszymi osobami w państwie i kto jest odpowiedzialny
za prowadzenie Centralnego Rejestru Lotów, reguluje ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie, przyjęta przez Izbę
bez poprawek. Zgodnie z ustawą każdy lot
prezydenta będzie lotem „wykonywanym
w misji oficjalnej”. Głowie państwa w lotach będą mogli towarzyszyć członkowie
rodziny i inne zaproszone przez nią osoby. Lotem w misji oficjalnej premiera oraz
marszałków Sejmu i Senatu będzie tylko lot

Senator Arkadiusz Grabowski, sprawozdawca komisji:
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
oraz Obrony Narodowej w sprawie ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie.
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„odbywany w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją”.
Ustawa precyzuje także, które osoby
mogą towarzyszyć najważniejszym osobom
w państwie w trakcie lotu. Według przepisów
na pokładzie samolotu mogą znajdować się
członkowie delegacji – zaproszeni posłowie,
senatorowie, przedstawiciele władz publicznych oraz eksperci; osoby zapewniające
obsługę techniczną, medyczną lub organizacyjną; a także dziennikarze. W razie wątpliwości związanych z lotami marszałków
Sejmu i Senatu szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów będzie występować o ich wyjaśnienie. Jeśli takie wątpliwości nie zostaną
w wyznaczonym czasie wyjaśnione, będzie
zobowiązany powiadomić szefów kancelarii
Sejmu lub Senatu o braku możliwości organizacji takiego lotu.
Oświadczenia majątkowe parlamentarzystów, członków Rady Ministrów i szefów
centralnych instytucji państwowych

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Paweł Szrot.

Zakres oświadczeń majątkowych składanych dotychczas przez posłów i senatorów
rozszerza nowela ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora, przyjęta przez
Izbę bez poprawek. Na jej podstawie będą
obejmowały one – oprócz informacji o majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową – informację
o majątku osobistym małżonka oraz majątku
osobistym i objętym małżeńską wspólnością
majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą
obowiązaną do złożenia oświadczenia.

Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Senator Konstanty Radziwiłł, sprawozdawca Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie
nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora.

Na mocy ustawy majątek odrębny swych
małżonków i dzieci będą musieli ujawnić
m.in. premier, ministrowie, posłowie, senatorowie, europosłowie, prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego i Sądu Najwyższego,
a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych, m.in. prezesi Najwyższej
Izby Kontroli i Narodowego Banku Polskiego, sekretarze i podsekretarze stanu, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
wojewodowie, prezesi zarządów: Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, a także szefowie: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby
Wywiadu Wojskowego. Informacje zawarte
w oświadczeniu o stanie majątkowym szefów tych służb stanowią tajemnicę prawnie
chronioną i podlegają ochronie przewidzianej
dla informacji niejawnych o klauzuli tajności
„zastrzeżone”, chyba że osoba, która złożyła
oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich
ujawnienie.

dla małych i średnich przedsiębiorstw
i rolę współpracy zamawiającego i wykonawcy ma zwiększyć ustawa – Prawo zamówień publicznych, przyjęta przez Senat
bez poprawek. Ustawa umożliwi też lepsze zarządzanie całym procesem zakupowym, usprawni systemy odwoławcze
i kontroli, pozwoli na identyfikację zamówień strategicznych i tych o charakterze
innowacyjnym.
Nowe prawo zamówień publicznych
powinno usprawnić procedury udzielania
zamówień publicznych szczególnie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Pozwala precyzyjnie określić zasady
współdziałania prowadzenia katalogu klauzul zakazanych, jeśli chodzi o treści umowy.
Wprowadza też nowe zasady waloryzacji
wynagrodzenia, a także obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności
w umowach powyżej 12 miesięcy. Ustawa
odnosi się też do szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zgodnie z nią zabezpieczenie
ustala się w wysokości nieprzekraczającej
5% ceny całkowitej. Dla uproszczenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
wprowadzono zasadę fakultatywności wadium, stosowaną do wszystkich postępowań
prowadzonych na mocy ustawy. Zmieniono
również zbiór rozwiązań w procedurach
konkursowych.
Lepsza kontrola rynku kotłów grzewczych
Uszczelnienie rynku, tak by do konsumentów nie trafiały pozaklasowe, nieekologiczne

Większy dostęp do rynku zamówień
dla małych i średnich przedsiębiorstw
Konkurencyjność na rynku zamówień
publicznych, dostęp do rynku zamówień
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Senator Wojciech Piecha (z lewej), sprawozdawca komisji: gospodarki i środowiska w sprawie nowelizacji
ustawy – Prawo ochrony środowiska.
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kotły grzewcze ma zapewnić nowelizacja
ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zawarta w niej definicja „wprowadzania do obrotu” uniemożliwi sprowadzanie do Polski
nieekologicznych kotłów z innych państw
UE, Turcji i państw EFTA. Uregulowania
ograniczające swobodny przepływ towarów w UE są zgodne z przepisami wspólnotowymi, dopuszczającymi zakazy lub
ograniczenia przywozowe, wywozowe lub
tranzytowe, uzasadnione względami m.in.
bezpieczeństwa publicznego czy ochrony
zdrowia i życia ludzi.
Nowe przepisy mają też wzmocnić
system kontroli sprzedawanych kotłów
grzewczych. Od 1 lipca 2018 r. w Polsce nie
można wprowadzać na rynek gorszych niż
5. klasy emisyjnej domowych kotłów grzewczych na paliwo stałe. Kara za wprowadzanie na rynek pozaklasowych kotłów będzie
wynosiła do 5% przychodu przedsiębiorcy,
osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, ale nie mniej niż 10 tys. zł. Jeżeli
przedsiębiorca nie osiągnął w poprzednim
roku przychodu, kara wynosić będzie 10 tys.
zł. Inspekcja Handlowa ma skuteczniej kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących urządzeń wprowadzanych do obrotu,
będzie mogła badać, czy kotły są zgodne
z wymaganiami, sprawdzać dokumentację,
świadectwa, certyfikaty itp.
Senat poparł 3 poprawki do ustawy.
Pierwsza z nich uzupełnia przepis o treść
klauzuli, składanej przez podmiot zobowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Kolejna
zmiana ma na celu rozszerzenie katalogu
wypadków, w których podmiot z tytułem
prawnym do korzystania z obiektu nieprzyłączonego do sieci ciepłowniczej będzie
zwolniony z obowiązku dostarczania ciepła
do tego obiektu z sieci ciepłowniczej. Trzecia poprawka przewiduje, że zmiany w prawie budowlanym i prawie energetycznym
wejdą w życie 1 stycznia 2020.
Mapy hałasu
Likwidację naruszenia prawa wspólnotowego i wprowadzenie obowiązku sporządzania map hałasu przewiduje nowelizacja
prawa ochrony środowiska, przyjęta przez
Izbę bez poprawek, wdrażająca do polskiego prawa dyrektywę Komisji Europejskiej
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Sprawozdawca Komisji Środowiska w sprawie nowelizacji prawa ochrony środowiska senator Zdzisław Pupa.

(UE) 2015/996, ustanawiającą wspólne
metody oceny hałasu. Mapy hałasu będą
opracowywane dla miast powyżej 100 tys.
mieszkańców, a także terenów przy głównych drogach (więcej niż 3 mln pojazdów
rocznie), szlakach kolejowych (powyżej
30 tys. pociągów rocznie) i lotniskach (powyżej 50 tys. startów i lądowań). Mapy hasłu
będą również przekazywane do Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Pierwsze strategiczne mapy hałasu
zostaną sporządzone do 30 czerwca 2022 r.
i będą aktualizowane co 5 lat. Programy
ochrony środowiska przed hałasem będą
uchwalane przez sejmiki województw co
5 lat, począwszy od 2024 r. Nowela przewiduje ponadto kary pieniężne dla samorządów za nieprzestrzeganie przepisów
ustawy.
Dłuższy czas na zgłoszenie roszczenia
dla represjonowanych w stanie wojennym
Zakres podmiotowy ustawy o osoby, które poniosły szkodę lub doznały krzywdy
w związku z wydaniem wobec nich niewykonanych orzeczeń sądowych albo niewykonanych decyzji o internowaniu w stanie
wojennym poszerza nowelizacja ustawy
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego, uchwalona z inicjatywy Senatu
i przyjęta bez poprawek.
Ustawa likwiduje też roczny termin,
liczony od dnia uprawomocnienia się
stwierdzenia nieważności orzeczenia, na
zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie lub
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utrudniającym, a nawet uniemożliwiającym wyegzekwowanie ustanowienia odrębnej własności lokalu, gdy spółdzielnia nie
podejmuje niezbędnych do tego czynności
materialno-technicznych. W postępowaniu
prowadzonym w trybie procesowym sąd nie
ma też instrumentów prawnych, które zapewniałyby ochronę uprawnionego w pewnych sytuacjach. Projekt ustawy reguluje te
kwestie.
Kryteria ustalania zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do szkoły

Senator Jan Rulewski, sprawozdawca Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego.

zadośćuczynienie. Osoby pokrzywdzone
będą mieć na to 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Senackie projekty ustaw
82. posiedzenie Senatu
(10–12 lipca 2019 r.)
Dochodzenie roszczeń o ustanowienie
odrębnej własności lokalu
Senat postanowił wnieść do Sejmu projekt
ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, przygotowanego z inicjatywy Komisji Ustawodawczej jako wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
z 14 marca 2018 r. (sygn. akt P 7/16). Projektowana nowela ma umożliwić osobom
uprawnionym dochodzenie przed sądem
roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu, który należał dotychczas do spółdzielni mieszkaniowej, gdy stwierdzenie
samodzielności lokalu wymaga wykonania
robót adaptacyjnych.
Zgodnie z zakwestionowanym przepisem osoba, która na podstawie ustawy ma
prawo żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności
spółdzielni może wystąpić do sądu z powództwem. Przepis zakłada prowadzenie postępowania sądowego w trybie procesowym,
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Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji prawa oświatowego, przygotowanego z inicjatywy
Komisji Ustawodawczej, realizującego postanowienie Trybunału Konstytucyjnego
z 17 października 2017 r. (sygn. akt S 1/17).
W projekcie określono kryteria ustalania zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka i opiekuna do szkoły
lub przedszkola. Uwzględniono liczbę kilometrów z miejsca zamieszkania do miejsca
nauki dziecka i z powrotem, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, cenę paliwa
w danej gminie, właściwego dla danego
pojazdu, średnie zużycie paliwa dla danego pojazdu według danych producenta
pojazdu. Zwrot kosztów przewozu następowałby na podstawie umowy zawartej
między wójtem lub burmistrzem albo prezydentem miasta a rodzicami. Rodzice,
którzy zawarli umowę o zwrot kosztów
przejazdu dziecka niepełnosprawnego do
szkoły, będą mogli ją wypowiedzieć w ciągu
30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Przywrócenie wyższej podstawy obliczenia
emerytury dla urodzonych w 1953 r.
Izba postanowiła wnieść do Sejmu projekt
nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
przygotowany przez Komisję Ustawodawczą jako wykonanie orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn.
akt P 20/16).
Projektowana nowelizacja przywraca wyższą podstawę obliczenia emerytury
osobom urodzonym w 1953 r., które pobrały wcześniejszą emeryturę na podstawie
wniosku złożonego przed 6 czerwca 2012 r.,
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Sprawozdawca komisji: rodziny i ustawodawczej
w sprawie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych senator
Marek Borowski.

a prawo do emerytury powszechnej uzyskały
po 2012 r. Przysługiwałoby im wyrównanie
za dotychczasowy okres pobierania zaniżonych emerytur.

83. posiedzenie Senatu
(31 lipca i 1–2 sierpnia 2019 r.)
7 dni na wniesienie opłaty za usunięcie
pojazdu
Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu
projektu noweli ustawy – Prawo o ruchu
drogowym, przygotowanego przez Komisję
Ustawodawczą, wykonującego wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r.
(sygn. akt K 6/17). Projektowana nowelizacja przewiduje, że usunięty pojazd może zostać wydany właścicielowi, jeśli uiści opłatę
za jego usunięcie i parkowanie w terminie
7 dni od wydania pojazdu. Gdy pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty, zostanie
wszczęte jedynie postępowanie egzekucyjne obejmujące także odsetki. Do odzyskania
pojazdu przez osoby czasowo przebywające na terytorium RP lub niemające stałego
miejsca zamieszkania albo pobytu konieczne będzie przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty w chwili wydania pojazdu.
Bez limitu kosztów procesu
dla wygrywających sprawę
Senat postanowił wnieść do Sejmu projekt
nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania
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cywilnego, przygotowany przez Komisję
Ustawodawczą, uwzględniający uwagi zawarte w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2018 r. (sygn.
akt S 7/18). TK sygnalizował uchybienia
w zakresie różnicowania zasad zwrotu
kosztów przejazdu do sądu w postępowaniu cywilnym. Projekt nowelizacji przewiduje zniesienie limitu kosztów procesu,
jakie mogą być przyznane stronie, która
wygra sprawę i działała w postępowaniu
samodzielnie lub wraz z pełnomocnikiem
niebędącym profesjonalnym zastępcą procesowym. Sąd, orzekając o kosztach procesu, będzie mógł zasądzić na rzecz takiej
strony pełny zwrot kosztów poniesionych w związku z koniecznością dojazdu
do sądu, a także równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa
w sądzie.

Podjęte uchwały
82. posiedzenie Senatu
(10–12 lipca 2019 r.)
Izba podjęła uchwałę w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego (inicjatywa
senatora Jana Żaryna).

Wnioskodawca uchwały w 100. rocznicę podpisania
traktatu wersalskiego senator Jan Żaryn.

83. posiedzenie Senatu
(31 lipca i 1–2 sierpnia 2019 r.)
Senat podjął uchwały: w 100. rocznicę utworzenia Związku Podhalan (projekt grupy
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Senator Jan Hamerski, sprawozdawca Komisji Ustawodawczej w sprawie projektu uchwały w 100. rocznicę
utworzenia Związku Podhalan.

senatorów); w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (inicjatywa senatora Jana Żaryna).

Wręczenie powstańcom warszawskim tekstu uchwały
w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

84. posiedzenie Senatu
(30–31 sierpnia 2019 r.)
Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (projekt grupy senatorów).

Informacje
82. posiedzenie Senatu
(10–12 lipca 2019 r.)
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji z petycji
rozpatrzonych w 2018 r.
Przedstawiając sprawozdanie, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Robert Mamątow
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poinformował, że w 2018 r. marszałek Senatu skierował do komisji praw człowieka 84 petycje, w tym 58 indywidualnych,
24 zbiorowe i 2 wielokrotne. Kontynuowano
też prace nad 26 petycjami z 2017 r. Komisja
rozpatrzyła 110 petycji, zdecydowała o kontynuacji prac nad 25 z nich. Przygotowała
też 6 projektów ustaw realizujących postulaty petycyjne, które zostały przyjęte przez
Senat i wniesione do Sejmu. Dotychczas
uchwalono tylko ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, która umożliwia nadanie pisma
w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym
państwie członkowskim UE, co jest równoznaczne z wniesieniem pisma i uznaniem,
że wymagany termin został zachowany.
Pozostałe projekty ustaw mają na celu:
wprowadzenie orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu
sprawowania władzy rodzicielskiej; uznanie soboty za dzień równorzędny z dniem
uznanym przez kodeks za dzień wolny
od pracy dla ustalenia końca biegu terminu
określonego dla dokonania czynności procesowych; przyznanie osobom, które pobierają tzw. emeryturę EWK, świadczenia
pielęgnacyjnego w wysokości stanowiącej
różnicę pomiędzy aktualną pełną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a pobieraną emeryturą; zobowiązanie producentów
i dystrybutorów napojów alkoholowych
do umieszczania na etykiecie produktu informacji o szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży lub karmiące
piersią; umożliwienie powstrzymania się
lekarza, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki i położnej od wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz określonych zleceń
niezgodnych z ich sumieniem, z wyjątkiem
wypadków, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy
lub wykonaniu zlecenia mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju
zdrowia.
W petycjach rozpatrzonych przez komisję postulowano m.in. zmianę: przepisów prawa cywilnego i procedury cywilnej
oraz administracyjnej (6 petycji); przepisów
prawa karnego i procedury karnej (5 petycji);
prawa o drogach publicznych, o ruchu drogowym i transporcie (4 petycje); w podatkach,
procedurach finansowych, użytkowaniu
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wieczystym (4 petycje); przepisów prawa
rodzinnego i opiekuńczego (3 petycje); przepisów o rencie rodzinnej, emeryturach i rentach (3 petycje).
Informacja o działalności Centralnego
Biura Antykorupcyjnego w 2018 r.
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda poinformował, że podstawowymi kierunkami działania biura
w 2018 r. były identyfikacja, rozpoznawanie
i zwalczanie przestępczości gospodarczej,
związanej w szczególności z wyłudzeniem
podatku VAT i oszustwami skarbowymi
na dużą skalę (m.in. branża paliwowa, budowlana, eksport). Kolejne priorytetowe
obszary aktywności dotyczyły przestępstw
gospodarczych na rynku finansowym,
m.in. wyłudzeń środków unijnych czy
zwalczania nieprawidłowości w spółkach
Skarbu Państwa.
W 2018 r. do pracy przyjęto ponad
400 osób. Na koniec 2018 r. biuro liczyło
1171 funkcjonariuszy i 151 pracowników. CBA
było wiodącym organem w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji
na lata 2018–20. Realizowano także kolejne etapy budowy systemu analiz rejestrów
państwowych i pionu analiz. System skupia
20 różnych rejestrów i dotyczy m.in. KRS,
KRK, rejestru ksiąg wieczystych czy danych
ZUS. Szef CBA podkreślił, że w 2018 r. polepszyła się współpraca z generalnym inspektorem informacji finansowej. Poprawił się też
dostęp do 2 szczególnie ważnych dla badania
przepływów finansowych systemów: jednolitego pliku kontrolnego i systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej.
W 2018 r. CBA prowadziło 470 spraw
operacyjnych, wszczęto 185, zakończono
154 z nich. Do prokuratora generalnego szef
CBA skierował 856 wniosków dotyczących
kontroli operacyjnej, czyli założenia podsłuchów. 840 rozpatrzono pozytywnie. W toku
czynności operacyjno-rozpoznawczych złożono 86 wniosków do sądu o udostępnienie
informacji finansowych, a 122 do generalnego inspektora informacji finansowej.
CBA zatrzymało 721 osób podejrzewanych
o dokonanie przestępstw korupcyjnych,
145 zostało tymczasowo aresztowanych, poręczenie majątkowe zastosowano w postępowaniu przygotowawczym w 328 wypadkach.
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Prowadzono 37 śledztw dotyczących wyłudzeń skarbowych i 36 – wyłudzeń środków
unijnych. Szef CBA podał, że agenci biura
w 2018 r. doprowadzili do ujawnienia blisko
1,6 mld zł szkód w mieniu Skarbu Państwa,
zabezpieczono 448 mln zł mienia na poczet
potencjalnych kar.
Szef CBA Ernest Bejda podkreślił, że
2018 r. był pierwszym rokiem, w którym nastąpił tak duży progres, jeśli chodzi o skuteczność zabezpieczenia majątkowego. Wynika
to zarówno z rodzaju spraw, które prowadzi biuro, związanych z funkcjonowaniem
rynku finansowego, jak i ze zmian ustawowych dotyczących wprowadzenia instytucji
rozszerzonej konfiskaty. W 56 wypadkach
uzyskano zgodę prokuratora generalnego
na przeprowadzenie kontrolowanego wręczenia bądź przyjęcia korzyści majątkowej,
a także zakupu kontrolowanego.
Szef CBA omówił też szczegółowo
niektóre sprawy prowadzone przez biuro
w 2018 r., dotyczące m.in. działań zorganizowanych grup przestępczych, wprowadzających do obrotu znaczną ilość paliw płynnych
nieustalonego pochodzenia bez deklarowania i uiszczania podatku VAT i akcyzowego,
fikcyjnego obrotu towarami odzieżowymi
i usługami, przyjmowania korzyści majątkowych, np. przez osoby pełniące funkcje
kierownicze w urzędach skarbowych, a także powoływania się na wpływy w różnych
instytucjach państwowych czy podawania za funkcjonariuszy służb specjalnych.
W swojej informacji mówił także o sprawie
spółki GetBack i tzw. dzikiej reprywatyzacji dotyczącej nieruchomości warszawskich.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda.
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Przybliżył także zagadnienia związane ze
sferą kontrolną CBA, która dotyczy przestrzegania ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje
publiczne. Łącznie przeprowadzono 1422 takie kontrole.
Informacja o działalności Krajowej Rady
Sądownictwa w 2018 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek
Mazur.

Jak poinformował przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur,
w 2018 r. odbyło się 17 posiedzeń rady. Podjęła ona 507 uchwał w sprawach osobowych,
złożyła wnioski o powołanie 322 osób spośród 1302 kandydatów na stanowiska sędziów sądów różnych szczebli. Zespoły
rady obradowały na 181 posiedzeniach,
przeprowadzono rozmowy z 301 kandydatami, 7 prezesami sądów i przewodniczącymi wydziałów. Wydano 43 uchwały
o przeniesieniu sędziów w stan spoczynku.
W 8 wypadkach rada odmówiła przeniesienia w stan spoczynku. Sąd Najwyższy rozpoznał 1 odwołanie w sprawie przeniesienia
i oddalił je.
W 2018 r. do KRS wpłynęły 134 projekty do zaopiniowania. Rada wydała 119 opinii, 27 dotyczyło zmian kodeksowych. Rada
zajęła też 17 stanowisk w różnego rodzaju
sprawach związanych z funkcjonowaniem
wymiaru sprawiedliwości. Dotyczyły one
m.in. kwestii zastępców rzecznika dyscyplinarnego w sądzie okręgowym, tzw. dobrych
praktyk nadzorczych, wieku emerytalnego kobiet, odwoływania prezesów i wiceprezesów na podstawie nadzwyczajnego
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przejściowego przepisu, danych stanowiących podstawę oceny kwalifikacji na stanowisko sędziowskie, składu kolegium sądu
okręgowego. Rada złożyła ponadto wniosek
do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie
zgodności przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z konstytucją; chodziło
o status KRS.
Do KRS wpłynęło też 8313 skarg od różnych instytucji i obywateli. Komisja ds. skarg,
wniosków i petycji rozpatrzyła 425 spraw,
komisja ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej – 352, komisja ds. wizytacji i lustracji
– 49, a komisja ds. etyki zawodowej – 58.
Przewodniczący poinformował, że
17 września 2018 r. zostało zawieszone
członkostwo rady w Europejskiej Sieci Rad
Sądownictwa. „Otrzymujemy sygnały wskazujące na możliwość odnowienia czy podjęcia tej współpracy na nowo” – zaznaczył
przewodniczący.

83. posiedzenie Senatu
(31 lipca i 1–2 sierpnia 2019 r.)
Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii
Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec
2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie
Unii Europejskiej)
Przedstawiając informację, wiceminister
spraw zagranicznych Konrad Szymański
przypomniał, że prezydencja rumuńska
to kolejne 6 miesięcy, kiedy UE musiała
się zmagać z problemem brexitu. Zgodnie
z polskimi oczekiwaniami Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny,
który przynajmniej czasowo ma ograniczyć
chaos i koszty w razie bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Wiceminister Konrad Szymański zwrócił też uwagę na zakończenie prac nad agendą strategiczną UE na lata 2019–24. Jak
podkreślił, Polska była jednym z bardziej
aktywnych państw, jeśli chodzi o przedstawianie kontrybucji narodowych do tego
dokumentu, który ma zdecydować o unijnej
polityce na najbliższe 5 lat. Nasz kraj odniósł
się przede wszystkim do kwestii związanych
z rozwojem wspólnego rynku, potencjalnym
kompromisem migracyjnym i klimatycznym, polityką obronną, a także z rozwojem
rynku cyfrowego.
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Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

W okresie prezydencji rumuńskiej
pracowano też nad wieloletnimi ramami
finansowymi. Ze względu na rozbieżności
między państwami członkowskimi postęp
tych prac był nieduży. Jak wskazał wiceminister, prezydencja rumuńska starała się
poprawić kształt schematu negocjacyjnego.
W jego opinii porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych będzie bardzo
trudne. Mamy bowiem do czynienia z najtrudniejszymi historycznie negocjacjami budżetowymi w Unii Europejskiej w związku
z rosnącymi rozbieżnościami w kwestii interesów rozwojowych poszczególnych państw
członkowskich i rosnącymi ograniczeniami
politycznymi, w szczególności państw określanych mianem płatników netto do budżetu
unijnego. Te ograniczenia są związane m.in.
ze wzrostem nastrojów eurosceptycznych,
które w naturalny sposób przekładają się
na znacznie mniejszą zdolność do łożenia
na budżet UE, nawet w sytuacji, kiedy te
same państwa są zdecydowanymi beneficjentami wspólnego rynku i integracji europejskiej, o czym znaczna część ich opinii
publicznej chętnie zapomina.
Wiceminister Konrad Szymański
zwrócił też uwagę na prace nad instrumentem budżetowym dotyczącym konwergencji i konkurencyjności na rzecz strefy euro,
na decyzję w kwestii polityki energetycznej
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Unii Europejskiej i przyjęcie kompromisowej wersji dyrektywy gazowej. Przypomniał
ponadto, że Polska sprzeciwiła się przyjęciu celu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r. Jak mówił, tego typu decyzja
może być podjęta tylko po przedstawieniu
analizy kosztów i wskazaniu, w jaki sposób
będą rozkładane między państwa członkowskie ciężary związane z realizacją tego celu.
„Polska jest jednak zainteresowana, aby taki
kompromis wypracować” – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych. Mówił też,
że nasz kraj popiera politykę rozszerzenia
UE o te kraje Bałkanów Zachodnich, które są
już na to gotowe, Macedonię i Albanię.
Wiceminister Konrad Szymański zwrócił też uwagę na uregulowania prawne dotyczące wspólnego rynku. Za zasługujące
na uwagę w zakresie zagadnień socjalnych
uznał powołanie Europejskiego Urzędu
ds. Pracy.
Poinformował, że udało się uzgodnić
kolejne wzmocnienie mandatu Europejskiej
Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w szczególności rosnącą rolę Frontexu w kwestii
misji pomocniczych dla państw członkowskich, które mają problemy z ochroną granicy zewnętrznej. Jak powiedział, Polska
zdecydowanie popiera ten kierunek, gdyż
ochrona granicy zewnętrznej w kontekście
migracyjnym jest warunkiem koniecznym
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jakichkolwiek innych działań. Jeśli chodzi
o sprawy zewnętrzne, wiceminister spraw
zagranicznych przypomniał szczyt Unia
Europejska – Bałkany Zachodnie. Podkreślił też coraz większe zaangażowanie Polski
w tej kwestii.

85. posiedzenie Senatu
(25–26 września;
17–18 października 2019 r.)
Informacja o działalności Instytutu
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Przedstawiając informację, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek
podkreślił, że w 2018 r. jednym z najważniejszych zadań instytutu było upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. „Nie chcieliśmy, aby ta
rocznica, niezwykle ważna dla naszej tożsamości, sprowadzała się do jednego momentu, czyli 11 listopada. Naszym głównym
zamierzeniem było to, żeby wokół tej pamięci i tej rocznicy odbudowywać tożsamość, pamięć, szczególnie lokalną, i żeby
to przekazać młodemu pokoleniu” – mówił. Jak dodał, działania rozpoczęły się już
5 grudnia 2017 r. w wiosce Stróża, gdzie
w 1913 r. była szkoła oficerska Związku
Strzeleckiego, przez którą przeszła większość elity późniejszych Legionów Polskich,
na czele z Józefem Piłsudskim i Kazimierzem Sosnkowskim. „Chcieliśmy pokazać,
że wielka historia toczy się również w wioskach, małych miasteczkach, że wokół
tego można budować lokalną tożsamość”
– podkreślił prezes Jarosław Szarek. Poinformował, że w 2018 r. IPN samodzielnie
zorganizował ponad tysiąc imprez związanych z tematyką odzyskania niepodległości
i ok. 2 tys. we współpracy z innymi podmiotami. Omówił niektóre z nich, np. IX Debatę Belwederską „Sto lat z tysiąclecia. Drogi
do Niepodległej”, sesję historyczną „Magna res libertas”, konkurs dla młodzieży
„Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”, cykl wykładów historycznych
„Akademia Niepodległości”, program edukacyjny „Przystanek Historia”, wystawę
„Ojcowie Niepodległości”. Instytut wydał też 6 albumów poświęconych „ojcom
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niepodległości”, którym towarzyszyła seria
broszur poświęcona lokalnym działaczom
niepodległościowym.
Prezes IPN, mówiąc o innej działalności
naukowej i edukacyjnej w 2018 r., wskazał
na międzynarodową konferencję naukową
„Papież zza żelaznej kurtyny. Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i Kościoły
bloku sowieckiego” w Krakowie i Budapeszcie, wydarzenia upamiętniające 40. rocznicę
powstania Komitetu Pracowniczego/Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych
w Katowicach czy wystawy i sesje naukowe
przygotowane z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

Prezes Jarosław Szarek zaznaczył,
że bardzo ważne zadanie IPN to poszukiwania miejsc spoczynku osób, które straciły
życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie
od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r., a także ich identyfikacja. Poinformował, że obecnie prowadzone są poszukiwania w ponad
60 miejscach.
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z działalności w 2018 r.
wraz z informacją o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2018 r.
Omawiając działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2018 r., jej przewodniczący Witold Kołodziejski wskazał m.in.
na takie kwestie jak zmiany technologiczne
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czy koncentracja kapitałowa na rynku medialnym. Przedstawił też zmiany w prawie
medialnym i wyniki badań treści i odbioru
usług medialnych przeprowadzonych w ramach projektu „Nowa telemetria”.
Przewodniczący KRRiT poinformował,
że w 2018 r. wpływy z opłaty abonamentowej
to 741 mln 500 tys. zł, łącznie z 2. transzą
rekompensaty z tytułu refundacji ubytku wpływów abonamentowych w wyniku
ustawowych zwolnień od opłat w wysokości
673 mln zł wyniosły 1 mld 14 mln 500 tys. zł.
Na działalność misyjną telewizja publiczna
otrzymała 385 mln 500 tys. zł, Polskie Radio – 186 mln 300 tys. zł, spółki radiofonii
regionalnej – 169 mln 700 tys. zł. Zwrócił
uwagę, że stosunek kosztów misyjnej działalności telewizji do kosztów działalności radia wynosi 1:9, czasami 1:10, dlatego dużo
większy jest tu udział dochodów własnych
telewizji publicznej i bardzo niewielki abonamentowych. „Rekompensata nieco ten
bilans poprawiła, ale i tak ich udział procentowy w całym budżecie spółki jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku
radia ogólnopolskiego czy spółek regionalnych” – podkreślił przewodniczący KRRiT.
Poinformował, że w 2018 r., przy okazji prac
nad ustawą związaną z wprowadzeniem
technologii 5G, pojawiła się potrzeba pilnej
aktualizacji strategii KRRiT na lata 2017–22
w zakresie telewizji naziemnej. Zdecydowano o pozostawieniu w planie zagospodarowania częstotliwości 6 multipleksów
telewizyjnych; obecnie wykorzystywane są
4. Standardem cyfrowej telewizji naziemnej ma być wysoka rozdzielczość. „Nie zapowiadamy jakiegoś skokowego wzrostu oferty
bezpłatnej telewizji naziemnej. Zapowiadamy wzrost nie ilościowy, a jakościowy”
– zaznaczył przewodniczący KRRiT. Dodał,
że w 2018 r. przyznano jeszcze koncesje
radiowe analogowe, ale dotyczyły radia lokalnego. Na 7 ogłoszeń na radio cyfrowe komercyjne lokalne zgłosiło się kilkudziesięciu
wnioskodawców. „Mamy nadzieję na rozwój
tej technologii radiowej, ponieważ wszystkie parametry i argumenty wskazują na to,
że jeśli chodzi o technologię broadcastową,
to jest ona nieporównanie lepsza od analogowej” – mówił przewodniczący KRRiT.
Przypomniał ponadto, że w 2018 r. Parlament Europejski przyjął europejski kodeks
łączności elektronicznej, zgodnie z którą od
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2020 r. wszystkie samochody produkowane w Unii Europejskiej muszą mieć możliwość odbioru radia DAB+. Wskazał też
na inne zmiany przepisów unijnych dotyczących m.in. obowiązków związanych
z platformami udostępniającymi pliki wideo
czy sposobu liczenia czasu reklam. Poinformował, że realizowane są zapisy nowelizacji
ustawy o radiofonii i telewizji wprowadzające kartę powinności mediów publicznych
i plany programowo-finansowe. Jak podkreślił, potrzeby wynikające z zaplanowanych
działań misyjnych znacznie przekraczają
obecne możliwości abonamentowe.
W kontekście ochrony pluralizmu mediów przewodniczący KRRiT odniósł się do
sprzedaży grupy Scripps, do której należała
TVN, i kupna Eurozetu przez Agorę i fundusz SFS Ventures. „W Polsce mamy kilka
dużych grup radiowych i kilka dużych grup
telewizyjnych. W skali europejskiej mamy
bardzo silny i bardzo mocno zróżnicowany rynek telewizyjny i radiowy, ale niestety
procesy rynkowe, które w tej chwili postępują, zagrażają temu zróżnicowaniu” – ocenił
przewodniczący. Przypomniał, że Komitet
Ministrów Rady Europy 7 marca 2018 r.
przyjął zalecenie na temat pluralizmu mediów i przejrzystości własności mediów;
chodzi m.in. o kontrolę koncentracji własności w mediach, ich finansowanie, a także
publiczny dostęp do informacji o strukturze
własności mediów.
Do zadań KRRiT należy inicjowanie
i wspieranie samoregulacji i współregulacji
w zakresie dostarczania usług medialnych.
Przewodniczący Witold Kołodziejski przedstawił stan prac nad niektórymi porozumieniami nadawców telewizyjnych, m.in.
w sprawie ustalenia poziomu głośności

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski.
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dźwięku w audycjach i programach telewizyjnych, reklamy suplementów diety, ochrony małoletnich w transmisjach z zawodów
e-sportowych, kodeksu dobrych praktyk
w zakresie zawierania umów licencyjnych
między nadawcami a operatorami programów telewizyjnych, karty ochrony wizerunku dziecka w reklamie.
Informacja o działalności Rady Mediów
Narodowych w 2018 r.
Przedstawiając informację, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof
Czabański przypomniał, że ustawowe obowiązki rady to przede wszystkim kształtowanie składów osobowych zarządów i rad
nadzorczych spółek publicznej radiofonii
i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej,
wyrażanie zgody na powoływanie dyrektorów oddziałów terenowych TVP i uzupełnianie składów rad programowych.
W 2018 r. Rada Mediów Narodowych powołała Wojciecha Surmacza na stanowisko
prezesa Zarządu Polskiej Agencji Prasowej
i Andrzeja Rogoyskiego na stanowisko prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio. Zmiany dotyczyły ponadto składów zarządów
i rad nadzorczych spółek „Radia Gdańsk”,
„Radia Poznań” i „Radia Kraków”. Rada
wyraziła zgodę na powołanie dyrektorów
oddziałów terenowych TVP w Bydgoszczy,
Kielcach, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu,

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof
Czabański.

Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu. Rada
kontynuowała rozpoczęty w 2017 r. proces
powoływania rad programowych spółek
publicznej radiofonii i telewizji. Powołano
3 rady i uzupełniono 7 wakatów. Powołani
zostali wszyscy kandydaci zgłoszeni przez
ugrupowania parlamentarne.
W 2018 r. Rada Mediów Narodowych
zebrała się na 14 posiedzeniach, podczas
których m.in. omawiano cele, etapy i efekt
reformy struktury organizacyjnej Telewizji Polskiej, debatowano nad propozycjami
zmian w statutach radiofonii i telewizji oraz
PAP, zapoznano się z informacjami na temat
budżetów oddziałów terenowych Telewizji
Polskiej, a także procesu uwalniania tzw.
drugiej dywidendy cyfrowej w Polsce.

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

Z prac komisji
Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych
Komisja – w związku z licznie napływającą
korespondencją od banków spółdzielczych
i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w sprawie nadmiernych
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i kosztochłonnych wymogów sprawozdawczych – 9 lipca 2019 r. zorganizowała posiedzenie poświęcone obowiązkom
sprawozdawczym spółdzielczych instytucji finansowych w Polsce. Podczas dyskusji
podkreślano, że przygotowywanie różnych
sprawozdań dla wielu instytucji bez względu na wielkość i skalę działania banków
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stanowi barierę dla ich rozwoju. Wskazywano m.in. na potrzebę wyeliminowania
regulacji prowadzących do powielania
obowiązków sprawozdawczych wobec
poszczególnych organów administracji,
rezygnacji z obowiązków raportowych
w odniesieniu do danych już przetwarzanych przez organy publiczne, zachowania
zasady proporcjonalności i dostosowania wymogów informacyjnych również
do wielkości instytucji finansowych, wykorzystania nowoczesnych technologii.
Postulowano podjęcie prac nad przygotowaniem jednolitego systemu raportowania, utworzenie centralnego ośrodka
sprawozdawczości i rady interesariuszy
przy Komitecie Stabilności Finansowej
lub Komisji Nadzoru Finansowego, a także opracowanie strategii rozwoju sektora
spółdzielczego.
30 lipca 2019 r. komisja zapoznała się
z informacją Komisji Nadzoru Finansowego o działaniach mających przeciwdziałać
stosowaniu przez banki tzw. klauzul abuzywnych (niedozwolonych). Zastępczyni
przewodniczącego KNF Małgorzata Iwanicz-Drozdowska wyjaśniła, że kompetencje
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w zakresie nadzoru nad stosowaniem we
wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych i kontroli nad tym ma prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. KNF
natomiast wspiera go w tych działaniach,
analizując sygnały o nieprawidłowościach.
Dzięki takiej współpracy w 2008 r. za niedozwolone uznano stosowanie przez niektóre banki postanowień wzorców umowy
dotyczących kursów walut obcych w kredytach indeksowanych lub denominowanych
do walut obcych. Prezes UOKiK prowadzi
postępowania przeciwko instytucjom finansowym w zakresie usuwania niedozwolonych postanowień z wzorców umów oraz
postępowania związane z niedozwolonymi
praktykami wobec konsumentów. W wypadku tzw. klauzul abuzywnych prezes
UOKiK wspiera sądy, wydając tzw. istotne
poglądy; dotychczas wydano ich ok. 1600.
Związek Banków Polskich dostrzegł problem z usuwaniem klauzuli niedozwolonej
z umów już w 2013 r. i proponował zastosowanie tzw. klauzuli modyfikacyjnej. W tej
sprawie wystąpił do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, UOKiK i Ministerstwa
Sprawiedliwości. Prace nad rozwiązaniem
tego problemu zostały przerwane. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Stop Bankowemu
Bezprawiu”, powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli, wskazywali, że KNF
podejmowała i podejmuje niewystarczające
działania w sprawie kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Ich zdaniem miała ona możliwość
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występowania do banków o zaniechanie
niedozwolonych praktyk. Podkreślano potrzebę uregulowania tego problemu, ponieważ obecny stan prawny pozwala bankom
nadal wykorzystywać umowy z zastosowaniem tzw. klauzul abuzywnych.

Komisja Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności
„Wyzwania związane z wytwarzaniem
i użytkowaniem energii w Polsce. Nowe
rozwiązania w energetyce i ciepłownictwie” to temat posiedzenia komisji 4 lipca
2019 r. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
mówili o odnawialnych źródłach energii
i magazynowaniu energii, wysokosprawnej energetyce węglowej, gazowej i jądrowej, efektywności energetycznej procesów
produkcyjnych i eksploatacyjnych w różnych dziedzinach gospodarki. Zaprezentowano też budowany blok energetyczny
w Jaworznie. Podczas dyskusji szukano odpowiedzi na pytania: jakie i w jakim tempie
rozwijać odnawialne źródła energii, ograniczając równocześnie energetykę węglową; jak magazynować energię ze źródeł
odnawialnych; w jaki sposób doprowadzić
do większego wykorzystania efektywności energetycznej. Podkreślano, że przy
wyborze źródeł energii należy uwzględnić
możliwości techniczne, ekonomiczne i infrastrukturalne. Chodzi też o rozwijanie
gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli
z powszechnym wykorzystaniem recyklingu, oraz o eliminowanie produktów niskiej
jakości i jednorazowego użytku.

społecznościowych i na stronach internetowych organizacji społecznych opublikowano ponad 100 wywiadów i wypowiedzi
ekspertów, instruktorów, egzaminatorów,
publicystów, które dotyczyły idei powołania
tego samorządu. Odbyło się 10 regionalnych
spotkań konsultacyjnych pod hasłem „najlepsi grają w jednej lidze”. Odbyło się też
spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji zajmujących się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców.
Przeprowadzono ponadto ankietę wśród
instruktorów i egzaminatorów. Powołano
komitet redakcyjny, który ma przygotować
projekt ustawy. Uczestnicy dyskusji byli
zgodni, że powołanie samorządu zawodowego instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów prawa jazdy może wpłynąć na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Komisja Kultury i Środków
Przekazu
Komisja 9 lipca 2019 r. zapoznała się z informacją o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r. oraz sprawozdaniem
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 r. i wniosła o ich przyjęcie. Senat na 85. posiedzeniu, 26 września
2019 r., poparł ten wniosek.

Komisja Infrastruktury
Podczas posiedzenia 9 lipca 2019 r. senatorom przedstawiono działania mające na
celu ustanowienie samorządu zawodowego instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów prawa jazdy. W czerwcu 2019 r. prace
rozpoczęła grupa inicjatywna. W portalach
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Tego samego dnia senatorowie wysłuchali informacji o działalności Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku, którą przedstawił dyrektor tej placówki Karol Nawrocki. Jak poinformował, scalono strukturę
2 muzeów pod względem formalnoprawnym i organizacyjnym, wprowadzono nowe
praktyki zarządcze, regulamin i strukturę
organizacyjną. Powołano nowe działy odpowiadające za obsługę zwiedzających, dokumentację filmową, wydarzenia kulturalne,
konserwację obiektów i nową pracownię
konserwacji. Otwarto też dział biblioteczny
z 22 tys. jednostek inwentarzowych. Pozyskano 6472 eksponaty. W ciągu ostatnich
2 lat muzeum zorganizowało 8 konferencji
naukowych, wydało 11 publikacji, zaprezentowało 28 wystaw czasowych, zorganizowało
15 koncertów, 5 autorskich spektakli, 160 nowych nagrań ze świadkami historii. Wspólnie
z Radiem Gdańsk przygotowano 53 audycje
radiowe w ramach cyklu „Obrazy wojny”,
43 reportaże i felietony filmowe. Odbyły się
844 zajęcia edukacyjne, w których wzięło
udział ok. 22 tys. osób. W celu podniesienia
efektywności finansowej i komercyjnej muzeum uruchomiono część apartamentową,
hotel, księgarnię, sklep muzealny, a także bar. W 2018 r. zainaugurowano w muzeum działalność kina studyjnego i grupy
teatralnej. W placówce zatrudnionych jest
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38 muzealników. Wprowadzanie zmian
na wystawie głównej wstrzymano na początku 2019 r. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym z powództwa poprzedniej
dyrekcji muzeum.
Komisja przygotowała ponadto projekt
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020
Rokiem Jana Kowalewskiego, kryptologa,
który złamał sowieckie szyfry w czasie wojny z bolszewikami, wieloletniego oficera Oddziału II Sztabu Głównego.

Komisja Obrony Narodowej
Podczas posiedzenia 10 lipca 2019 r. podsumowano 3-letni okres realizacji systemu
rekonwersji w Siłach Zbrojnych RP, którego wdrożenie podyktowane było koniecznością poprawy skuteczności programu
aktywizacji zawodowej, a także potrzebą
dostosowania go do warunków funkcjonowania profesjonalnej armii. Za podstawę
systemu rekonwersji przyjęto założenie, że
armia powinna oferować m.in. atrakcyjne
warunki kształcenia i doskonalenia zawodowego, w tym możliwość podwyższania
lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji w momencie zwolnienia z zawodowej
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służby wojskowej. Do wykorzystywanych
form pomocy rekonwersyjnej należą: działalność informacyjno-szkoleniowa, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
przekwalifikowanie zawodowe, praktyki
zawodowe, targi i giełdy pracy. W latach
2016–18 przeprowadzono 1528 szkoleń informacyjnych dla żołnierzy zawodowych,
w których uczestniczyło 40 845 osób; wydano 10 157 decyzji administracyjnych
w sprawie przekwalifikowania zawodowego na kwotę 28 708 725 zł, 3964 żołnierzy
skierowano na praktykę zawodową.
31 lipca 2019 r. komisja zapoznała się
z informacją ministra obrony narodowej
na temat kierunków rozwoju Wojsk Specjalnych. Są one wykorzystywane przede
wszystkim do działań wyprzedzających
potencjalne konflikty zbrojne, dysponują
najnowocześniejszym sprzętem i niekonwencjonalnym wyszkoleniem. Wojska Specjalne stanowią ok. 3% stanu osobowego Sił
Zbrojnych RP. Plany rozwojowe sił specjalnych będą się koncentrować przede wszystkim na rozwijaniu zdolności bojowej tych
wojsk.

Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Podczas posiedzenia komisji 9 lipca 2019 r.
podsumowano funkcjonowanie instytucji
petycji po 5 latach obowiązywania ustawy
o petycjach. Podczas dyskusji wskazano na
potrzebę dokonania zmian w ustawie, polegających m.in. na wprowadzeniu, przynajmniej w zakresie petycji wpływających
do Sejmu, Senatu i organów administracji
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rządowej, jednego wykazu wszystkich petycji, co ułatwiłoby zarówno obywatelom,
jak i organom władzy państwowej zorientowanie się w tematyce składanych petycji. Inne pożądane zmiany powinny polegać
na umożliwieniu ustnego składania petycji
do protokołu; doprecyzowaniu, że załatwienie petycji musi się odnosić do petycji, a nie
sposobu dalszego jej procedowania.

Komisja Regulaminowa, Etyki
i Spraw Senatorskich
31 lipca 2019 r. komisja rozpatrzyła sprawozdanie z wydatków budżetowych biur
senatorskich za 2018 r. Na funkcjonowanie biur przeznaczono 18 mln 324 tys. zł
(o 8,3% więcej niż w 2017 r.), w tym m.in.
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie
umów o pracę – 6 mln 822 tys. zł, przejazdy samochodem w związku z pełnieniem
mandatu – 2 mln 863 tys. zł, umowy-zlecenia i umowy o dzieło – 2 mln 554 tys. zł,
utrzymanie lokalu – 2 mln 258 tys. zł, spotkania z wyborcami, ogłoszenia prasowe,
promocję Senatu i jego działalności oraz
wydatki o charakterze reprezentacyjnym
– 1 mln 661 tys. zł.
Na posiedzeniu 1 sierpnia 2019 r.
komisja zaopiniowała projekt budżetu
Kancelarii Senatu na 2020 r. Dochody zaplanowano w wysokości 400 tys. zł, wydatki
zaś – 219 mln 545 tys. zł, w tym na obsługę
działalności Senatu i jego organów oraz pomoc senatorom w wykonywaniu mandatu
– 119 mln 45 tys. zł i na opiekę nad Polonią
i Polakami za granicą – 100 mln 500 tys. zł.
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Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej
Posiedzenie 24 września 2019 r. poświęcono wychowaniu do życia w rodzinie
w 21. rocznicę wprowadzenia tego przedmiotu do szkół w kontekście wsparcia
rodziny i społeczeństwa w budowaniu dojrzałości uczniów. W trakcie dyskusji przedstawicielka rodzin wielodzietnych Dorota
Bojemska przedstawiła propozycje zmian
w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
wprowadzenie zapisu, że szkoła, instytucja wychowawcza bądź opiekuńcza ma pisemnie poinformować rodziców, kto będzie
przeprowadzać zajęcia i jakie będą treści,
program i metody nauczania przedmiotu,
który przedstawia tematy płciowości. Jeżeli
taki program nie zostanie przedstawiony
i zaakceptowany przez rodziców, to szkoła czy organizacja prowadząca działalność
oświatowo-wychowawczą będzie karana
finansowo.
Komisja rodziny przyjęła stanowisko,
w którym postuluje zainicjowanie kampanii promującej szanujące prawa rodziców
wychowanie prorodzinne w szkołach. Jak
napisano: „Komisja pragnie podkreślić, że
zajęcia wychowania do życia w rodzinie służą
osobistemu rozwojowi młodego człowieka,
akceptacji przemian okresu dojrzewania,
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przyjęcia integralnej wizji ludzkiej seksualności oraz kształceniu umiejętności obrony
własnej sfery intymnej. Istotnym elementem nauczania tego przedmiotu jest także
przygotowanie uczniów do przyszłego życia małżeńskiego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Mając na uwadze 21 lat realizacji
przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
w polskiej szkole komisja pragnie podkreślić,
że nauczanie go wspiera rodziny w ich funkcji
wychowawczej i profilaktycznej. Jednocześnie komisja dostrzega potrzebę po pierwsze:
wzmocnienia współpracy nauczyciela WDŻ
z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną i rodzicami; po drugie: skutecznego nadzoru pedagogicznego ze strony kuratoriów oświaty
w realizacji lekcji WDŻ w placówkach oświatowych; po trzecie: zainicjowania kampanii
promującej szanujące prawa rodziców wychowanie prorodzinne w szkołach z uwagi
na jego pozytywny wpływ na postawy i zachowania uczniów”.

Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
9 lipca 2019 r. komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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w 2018 r., a także z planem pracy agencji na najbliższy okres. W 2018 r. ARiMR
udzieliła wsparcia w wysokości 24,7 mld zł.
Najwięcej środków wypłacono w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego,
co stanowiło 59,06% wszystkich środków.
Na PROW 2014–20 wydano 7,35 mld zł,
na pomoc krajową – 1,86 mld zł, a na Program Operacyjny Rybactwo i Morze
2014–20 – 0,51 mld zł. ARiMR realizowała
płatności z kampanii w 2017 r. i rozpoczęła
realizację 15. kampanii, wypłacając ponad
14,6 mld zł. Planowane jest uruchomienie
naborów na rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, restrukturyzację
małych gospodarstw na obszarach objętych ASF, wdrażanie projektów współpracy między lokalnymi grupami działania,
przygotowanie i realizację działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania oraz w ramach pomocy technicznej.
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Uruchomione zostaną też działania dotyczące promowania rybołówstwa zrównoważonego, wspierania akwakultury, rozwoju
terytorialnego, wzmacniania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, tworzenia
grup producentów i organizacji producentów, wsparcia inwestycji w gospodarstwach
rolnych. Agencja wdraża nowy mechanizm
pomocowy „Nadzwyczajne środki wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego – ptasia grypa”. W ramach pomocy
krajowej ARiMR będzie prowadziła dopłaty
do materiału siewnego, a także uruchomi
pomoc finansową o charakterze de minimis
dla producentów zajmujących się chowem
świń, w ramach dostosowania się do programu bioasekuracji.
Podczas posiedzenia 30 lipca 2019 r.
senatorom przedstawiono 3 informacje
dotyczące systemu doradztwa rolniczego
w Polsce i jego wykorzystania w praktyce,
bieżącej działalności instytutów naukowych w naszym kraju i planu ich rozwoju
w przyszłości oraz koncepcji rozwoju rolniczych szkół zawodowych zgodnie z potrzebami młodych rolników. Poinformowano,
że przeprowadzono szkolenia dla doradców rolniczych w zakresie przetwórstwa
na poziomie gospodarstwa rolnego, bioasekuracji i dobrostanu w gospodarstwach
utrzymujących świnie. Planowane są szkolenia dotyczące integrowanej ochrony
roślin, wpływu produkcji rolnej na zmiany klimatu, higienę i bioasekurację oraz

43

dobrostan w gospodarstwach rolnych, rolnictwa precyzyjnego w produkcji roślinnej,
zarządzania, organizacji i planowania pracy w gospodarstwie. Dzięki przejęciu przez
ministra rolnictwa i rozwoju wsi nadzoru
nad jednostkami doradztwa rolniczego poprawił się przepływ informacji pomiędzy
jednostkami doradztwa a innymi instytucjami, co wpłynęło na usprawnienie wykonywania zadań i rozwiązywanie bieżących
problemów. Ministerstwo rolnictwa zamierza wdrożyć niezbędne działania w celu
podniesienia rangi naukowej instytutów
badawczych i ich przydatności dla podmiotów działających w sektorze rolnictwa.
Chodzi m.in. o zwiększenie wkładu eksperckiego instytutów badawczych na rzecz
resortu rolnictwa i rozwoju wsi, współdziałania instytutów badawczych ze szkołami
rolniczymi i ośrodkami doradztwa rolniczego, a także z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, poprawę ich
sytuacji finansowej poprzez poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania
oraz upraszczania struktur i zarządzania
poszczególnym jednostkami badawczymi.
Minister rolnictwa podjął decyzję o rozszerzeniu sieci szkół podległych resortowi, tak
aby w każdym województwie funkcjonowały co najmniej 3–4 takie placówki. Obecnie
najwięcej, 70 szkół rolniczych znajduje się
w województwie lubelskim, podczas gdy
w województwie pomorskim jest tylko
1 taka placówka. Widać potrzebę racjonalizacji sieci szkół rolniczych, aby ich rozmieszczenie mogło zapewnić odpowiednią
współpracę między placówkami zarówno pod względem kształcenia, jak i liczby
kandydatów.
Komisja po raz kolejny w tej kadencji zajęła się problematyką suszy rolniczej.
Na posiedzeniu 29 sierpnia 2019 r. zapoznała się z informacją na temat działań rządu
dotyczących wsparcia rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy. Informację
przedstawił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski. Susza wystąpiła w 2233 gminach (90,15% gmin kraju),
na powierzchni 57,40% gruntów ornych.
Szczególnie trudną sytuację zanotowano w województwach: lubelskim, łódzkim,
mazowieckim, wielkopolskim i opolskim.
Największe zagrożenie występuje w uprawach kukurydzy na ziarno i kukurydzy na
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kiszonkę. Powołano 1889 komisji, które zajmują się szacowaniem strat w uprawach rolnych. Według danych na 28 sierpnia 2019 r.
straty oszacowano na powierzchni 2916,8 ha
upraw rolnych na kwotę 3 068 442 tys. zł.
Producenci rolni po oszacowaniu strat przez
komisje oprócz odszkodowań mogą się ubiegać m.in. o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
prolongatę spłaty kredytów, udzielenie
przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia pomocy w opłacaniu bieżących składek
na ubezpieczenie społeczne czy udzielenie
przez wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast ulg w podatku rolnym. Ministerstwo
rolnictwa wyodrębniło środki na inwestycje
polegające na modernizacji systemu nawadniana lub wykonania w gospodarstwie nowego nawodnienia. Pomoc będzie polegała
m.in. na refundacji do 50% poniesionych
przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji.
Podczas posiedzenia 24 września 2019 r.
zastanawiano się nad sposobami zwiększenia powszechności ubezpieczeń w rolnictwie. System ubezpieczeń upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa do składki ubezpieczenia funkcjonuje w Polsce od 2006 r. Resort rolnictwa
dąży do jego usprawnienia. Chodzi przede
wszystkim o umożliwienie pełnej ochrony
producentów rolnych przed zmniejszeniem
się dochodów w związku z niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi, a także zapewnienie im środków na wznowienie lub
kontynuację produkcji. W ramach konkursu GOSPOSTRATEG przygotowano projekt
„Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym
zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie
zmianom klimatu”, którego realizacja ma
m.in. pozwolić na zwiększenie skuteczności
krajowych ubezpieczeń rolnych i racjonalne
wydatkowanie środków publicznych na rolnictwo. Podczas dyskusji zwrócono uwagę,
że w ciągu 10 lat odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe były wyższe od opłaconej składki ubezpieczeniowej.
Ubezpieczeniem objęte jest ok. 30% gruntów
ornych i jedynie 12% gospodarstw rolnych.
Prewencja, zarządzanie ryzykiem, inwestycje wodne wpływają na zmniejszenie ryzyka
i obniżenie wysokości składki.

Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami
za Granicą
Podczas posiedzenia 9 lipca 2019 r. senatorowie wysłuchali informacji o obradach polsko-niemieckiego okrągłego stołu
19 czerwca 2019 r. w Berlinie (tematy rozmów to m.in. nauczanie języka polskiego
w Niemczech, dokończenie remontu i użytkowanie Domu Polskiego w Bochum oraz
opieka nad miejscami pamięci) i relacji
z I Kongresu Młodzieży Polonijnej Ameryki
Południowej 3–7 lipca 2019 r. w Kurytybie
w Brazylii, a także na temat ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki
nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.
Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski
omówił m.in. wysokość przyznanych dotacji w podziale na kierunki, oferentów i kraje zamieszkania Polonii i Polaków. Łącznie
wsparcie otrzymali nasi rodacy z 55 krajów,
najwięcej z Ukrainy, Litwy i Białorusi. Minister Jakub Kowalski zapowiedział także
dalsze usprawnienia procedury ubiegania
się o dofinansowanie ze środków Kancelarii Senatu.
Komisja 30 lipca 2019 r. opiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na 2020 r.
w części dotyczącej opieki nad Polonią
i Polakami za granicą. Zaproponowała
zwiększenie o 10 tys. zł środków na opiekę
nad Polonią. Projekt budżetu przewiduje
100 500 tys. zł.
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Posiedzenie 30 lipca 2019 r. poświęcono sytuacji prawnej nauczycieli kierowanych do pracy w środowiskach polskich
na Wschodzie, w szczególności na Ukrainie.
W trakcie dyskusji wskazywano na konieczność zmiany przepisów regulujących warunki zatrudnienia nauczycieli kierowanych
z Polski do pracy w środowiskach polskich
za granicą, tak aby poprawić zarówno ich sytuację prawną, jak i finansową.
29 sierpnia 2019 r. omówiono zagadnienia związane z pomocą charytatywną
kierowaną przez Senat do Polonii i Polaków za granicą. W 2019 r. Kancelaria Senatu przeznaczy na ten cel 4 866 280 zł,
realizując 16 zadań. Wpłynęło zaś 28 ofert
na kwotę 21 135 442 zł. Pomoc ta kierowana
jest głównie do Polaków na Wschodzie m.in.
w formie paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, zapomóg i pomocy
medycznej, a także stypendiów socjalnych
dla młodzieży.
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Komisja Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
30 lipca 2019 r. zapoznano się ze stanowiskiem rządu wobec projektu budżetu Unii
Europejskiej na 2020 r. Polska postulowała
m.in. zapewnienie niezbędnych środków
finansowych na spłacenie zaciągniętych
przez państwa członkowskie zobowiązań w imieniu budżetu Unii (szczególnie
dotyczy to polityki spójności i programu
rozwoju obszarów wiejskich), zwiększenie
zaangażowania Unii w likwidowanie kryzysu migracyjnego u źródeł jego powstania
oraz w ochronę granic zewnętrznych Unii.
Projekt budżetu przewiduje środki na zobowiązania w wysokości 168,3 mld euro
i na płatności – 153,6 mld euro. Porozumienie w sprawie budżetu UE zakłada
z kolei obniżenie o 1,5 mld euro środków
na zobowiązania i o prawie 509 mln euro
środków na płatności.
W opinii senatora Andrzeja Stanisławka proponowany budżet jest nieadekwatny do potrzeb. Nie uwzględnia obecnych
uwarunkowań polityczno-gospodarczych
zwłaszcza w strefie euro – rosnące niezadowolenie społeczne z powodu utrzymującego
się bezrobocia, malejąca konkurencyjność
gospodarki unijnej, zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego i militarnego
wielu krajów członkowskich. Wysokość
środków na zobowiązania stanowi zaledwie
1%, a na płatności – 0,9%. W związku z zarzutem, że środki budżetowe były źle wydawane, postuluje się obniżenie nakładów
zarówno na politykę rolną, jak i spójności.

Coraz częściej kwestie dotyczące programowania nowych ram finansowych i alokacji
środków budżetowych są instrumentem
nacisku Komisji Europejskiej, Francji
i Niemiec na niektóre kraje członkowskie
mające inny pogląd na zarządzanie Unią
Europejską.
Podczas posiedzenia 9 lipca 2019 r.
podsumowano prezydencję rumuńską
w Radzie Unii Europejskiej i zapoznano
się z priorytetami przewodnictwa fińskiego, a także z informacją Ministerstwa Spraw
Zagranicznych na temat polskiej polityki
europejskiej w tym okresie. Prezydencja
Rumunii przebiegała pod hasłem: „Spójność
– wspólna wartość europejska”. Zakończono ok. 90 spraw legislacyjnych, promowano dyrektywę w sprawie przejrzystości
i przewidywalności warunków pracy w UE
oraz program Cyfrowa Europa, zwiększając inwestycje w sektor cyfrowy, pracowano
nad przepisami wzmacniającymi Frontex
– Europejską Agencję Straży Granicznej
i Przybrzeżnej, wprowadzono pierwsze
unijne normy emisji dwutlenku węgla dla
ciężkich pojazdów. Sukcesem Rumunii był
także udział w ustanowieniu Europejskiego Urzędu ds. Pracy, prace nad dyrektywą
gazową i aktualizacją prawa autorskiego.
Wzmacnianie praworządności, wzrost konkurencyjności i spójności społecznej UE,
poprawa pozycji Unii jako globalnego lidera
działań klimatycznych oraz bezpieczeństwo
obywateli to priorytety fińskiej prezydencji. Mottem przewodnictwa Finlandii jest
„zrównoważona Europa, zrównoważona
przyszłość”. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański stwierdził,

że w kwestii dochodzenia do neutralności
klimatycznej Polska oczekuje jasnego podziału obciążeń między wszystkie państwa
członkowskie oraz realistycznych mechanizmów kompensacyjnych dla krajów, przed
którymi jest największy wysiłek dotyczący
transformacji. Zaznaczył, że warunkiem
wstępnym uzyskania porozumienia w sprawie wieloletniego budżetu Unii jest istotna
korekta nieproporcjonalnych cięć w polityce spójności i rolnej. Wiceminister odniósł
się także do propozycji powiązania dostępu do funduszy unijnych ze stanem praworządności, podkreślając, że dotychczasowe
propozycje Komisji Europejskiej nie oferowały żadnej ścisłej definicji praworządności
ani ścisłych kryteriów jej oceny.
3 lipca 2019 r. przewodniczący komisji
spraw zagranicznych senator Marek Rocki
i przewodniczący Stałej Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Armenii Ruben Rubinyan podpisali wspólne
oświadczenie. Wyrażono w nim zadowolenie

ze stałego rozszerzania i wzmacniania przyjaznych stosunków między Polską i Armenią,
w szczególności ze ścisłej współpracy międzyparlamentarnej. Podkreślono potrzebę
zwiększenia roli dyplomacji parlamentarnej
w zapewnieniu bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego, a także stabilnej atmosfery i wzajemnego zaufania w regionie
Kaukazu Południowego. Wezwano do zaniechania działań wojskowych i powstrzymania
się od podsycania konfliktów, gdyż mogłoby
to pogorszyć sytuację w strefie Górskiego
Karabachu i niekorzystnie wpłynąć na negocjacje w sprawie pokojowego rozwiązania
konfliktu. Pozytywnie oceniono Partnerstwo
Wschodnie UE i wezwano do podjęcia wspólnych wysiłków w celu określenia kierunku
działań na następne 10-lecie.
Podczas spotkania z delegacją Zgromadzenia Narodowego Armenii rozmawiano
o relacjach Armenii i UE, bezpieczeństwie
regionalnym i stosunkach polsko-armeńskich.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń wszystkich komisji
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.
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Aktywność międzynarodowa
Wizyty delegacji Senatu
Wizyta marszałka Senatu na Łotwie
5–7 września 2019 r. marszałek Stanisław Karczewski przebywał na Łotwie.
Pierwszego dnia wizyty spotkał się m.in.
z przedstawicielami Polonii zamieszkałej
na Łotwie.
6 września 2019 r. marszałek Senatu
odwiedził Muzeum Okupacji w Rydze, pokazujące, jak na Łotwie okupacyjny reżim
sowiecki w 1941 r. zmienił się na niemiecki,
a po II wojnie światowej jeszcze raz przeszedł w sowiecki aż do odzyskania niepodległości w 1991 r.

Tego dnia marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z przewodniczącą łotewskiego parlamentu Inārą Mūrniece.
Rozmowę zdominowały kwestie bezpieczeństwa obu krajów, regionu bałtyckiego
i państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Przewodnicząca odniosła się do „wspólnych
historycznych korzeni, jakie mają Polska
i Łotwa” i podziękowała Polsce za wsparcie
jej kraju w walce o niepodległość. Zdaniem
marszałka dobre relacje między Polską a Łotwą mają nie tylko podstawy historyczne, ale
oba kraje łączą też priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. „Zapewniam,
że Polska dba i będzie dbała o bezpieczeństwo w tym regionie Europy, co jest ważne
dla niej jako całości. W tym celu realizujemy postanowienia warszawskiego szczytu
NATO, pracujemy na rzecz wzmocnienia

48

wschodniej flanki, także dzięki polskiemu
kontyngentowi wojskowemu, rozszerzeniu
obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce i wzmocnieniu naszego potencjału militarnego poprzez zakupy nowoczesnego
sprzętu” – zadeklarował marszałek. Wysoko ocenił też stosunek państwa łotewskiego
do mniejszości polskiej, której umożliwiono
kultywowanie polskości w polskich ośrodkach i szkołach, a zwłaszcza swobodne nauczanie języka polskiego. Zwrócił uwagę, że
podejmowanie wielu przedsięwzięć z myślą
o łotewskiej Polonii nie byłoby możliwe bez
dobrej współpracy z łotewskim samorządem.
W towarzystwie przewodniczącej parlamentu Łotwy marszałek Senatu odwiedził
bazę wojskową w Ādaži. Jest to baza Łotewskiej Brygady Zmechanizowanej oraz Wielonarodowej Grupy Bojowej NATO na Łotwie,
w skład której wchodzi również Polska. Przewodnicząca Ināra Mūrniece podkreśliła,
że Łotwa także opowiada się za wzmocnieniem obecności amerykańskiej w Europie
Środkowo-Wschodniej. „Parlament Łotwy
dba i będzie dbać o to, aby nasz kraj wypełniał swoje zobowiązania wobec NATO.
2% to nasz obowiązek, ale jestem przekonana, że bezpieczeństwo regionu wymaga więcej” – mówiła.

„Polskę i Łotwę łączy bardzo wiele,
przyjaźń i historia, także tragiczna. W obronie granic i w walce o niepodległość 100 lat
temu zginęło w tym kraju ponad 500 polskich żołnierzy. Składając wieńce na ich grobach, mówiłem: «Cześć i chwała bohaterom»,

Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

a słyszałem ich głosy mówiące: «Nigdy więcej
wojny». Właśnie po to tu jesteście, żołnierze
(…) Polska bardzo wysoko ceni waszą służbę
i gotowość do obrony naszych krajów” – powiedział marszałek Senatu.
Trzeciego dnia wizyty na Łotwie,
7 września, marszałek Stanisław Karczewski wziął udział w „Narodowym Czytaniu”
na uniwersytecie w Dyneburgu.

Goście w Senacie

w przeprowadzeniu transformacji ustrojowej po upadku komunizmu. „Jesteśmy pod
wrażeniem, z jakim sukcesem Polacy budują swój kraj” – zaznaczył. Wyraził nadzieję na współpracę i możliwość skorzystania
z polskich doświadczeń.
Armeńscy parlamentarzyści podkreślali, że bardzo ważne jest dla nich to, jak Polska poradziła sobie nie tylko z przebudową
gospodarczą i społeczną, ale także ze zmianą
mentalności społeczeństwa. Zapewniali, że
chcą się na Polsce wzorować.

Polskie wsparcie dla reform w Armenii

Wizyta nowo wybranego prezydenta Litwy

Marszałek Stanisław Karczewski 3 lipca
2019 r. przyjął delegację Komisji Spraw
Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego
Armenii na czele z Rubenem Rubinyanem,
która przebywała w Warszawie na zaproszenie przewodniczącego Komisji Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej senatora Marka Rockiego. Marszałek zapewnił
armeńskich parlamentarzystów, że nasz
kraj będzie wspierać Armenię na drodze
reform. Podkreślił, że Armenia jest dla Polski ważnym partnerem w regionie Kaukazu
Południowego. Jak dodał, pokojowa zmiana
władzy w Armenii, do jakiej doszło w wyniku tzw. aksamitnej rewolucji, wzbudziła
powszechne uznanie na świecie i w Polsce.
„Te zmiany dowodzą, że obywatele Armenii
są przywiązani do demokracji i mają wolę
przeprowadzenia reform społeczno-gospodarczych” – powiedział. Wyraził przekonanie, że współpraca we wdrażaniu reform
ustrojowych przyczyni się do wzmocnienia
relacji polsko-armeńskich. Zadeklarował
także współpracę parlamentarną.
Przewodniczący Ruben Rubinyan
podkreślił, że dla Armenii bardzo ważne jest doświadczenie, jakie ma Polska
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16 lipca 2019 r. wizytę w Senacie złożył nowo
wybrany prezydent Litwy Gitanas Nausėda
wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek
Stanisław Karczewski. Podczas spotkania
rozmawiano o relacjach polsko-litewskich,
o tym, co łączy oba państwa, a także o wspólnych projektach infrastrukturalnych i energetycznych oraz o polityce wschodniej.
Marszałek Senatu wyraził satysfakcję
z intensywnego w ostatnim czasie polsko-litewskiego dialogu politycznego. Jak przypomniał, w 2019 r. odbyły się już 2 sesje
polsko-litewskiego zgromadzenia parlamentarnego. „To cieszy tym bardziej, że nasze
relacje nie układały się najlepiej – mieliśmy
duży deficyt dialogu” – powiedział. Marszałek wyraził też zadowolenie, że rządy obu
państw przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa swojego regionu Europy. „To fundament, by w obliczu imperialnej polityki
Rosji dążyć do zachowania pokoju” – podkreślił marszałek Senatu. Jak dodał, Polska
docenia współpracę z Litwą we wspieraniu
euroatlantyckich aspiracji Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Wyraził też zadowolenie
ze współpracy z Litwą w dziedzinie połączeń
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infrastrukturalnych i budowania bezpieczeństwa energetycznego.
Prezydent Gitanas Nausėda pozytywnie
ocenił współpracę w ramach wielu ważnych
projektów energetycznych, m.in. synchronizacji sieci elektroenergetycznych. Dodał, że
litewskie społeczeństwo jest zaniepokojone
budową elektrowni atomowej w Ostrowcu
na Białorusi, 50 km od Wilna. „Traktujemy
ten projekt jako projekt polityczny, którego
inicjatorem jest Rosja” – stwierdził.
Podczas spotkania rozmawiano ponadto
o wspólnych projektach infrastrukturalnych,
a także problemach związanych z emigracją
i demografią.
Polsko-tajwańskie relacje gospodarcze
Wicemarszałek Marek Pęk 16 lipca 2019 r.
spotkał się w Senacie z delegacją parlamentu Tajwanu, w skład której wchodziły deputowane: Lin Ching-Yi z Komisji Spraw
Zagranicznych i Obrony Narodowej, Chen
Ching-Min z Komisji Polityki Społecznej
i Higieny Środowiska i Yu Wan-Ju z Komisji Finansów. Podczas spotkania obie strony
opowiedziały się za rozwojem relacji dwustronnych, zwłaszcza gospodarczych.
Wicemarszałek Marek Pęk poinformował, że Polska, obserwując spowolnienie
wzrostu gospodarczego w krajach unijnych,
szuka dobrych kontaktów poza kontynentem
europejskim. Zaznaczył też, że Polska ma wiele do zaoferowania nie tylko w gospodarce,

50

ale także w nauce i kulturze. „Powinniśmy
poszukiwać tego, co nas łączy, ułatwiać kontakty. Przedsiębiorcy unikają wielkiej polityki, ale interesują się z pozoru drobnymi
sprawami, które ułatwiają jednak rozwój biznesu. Jesteśmy na jak najlepszej drodze, aby
wspomóc te relacje” – zadeklarował.
Deputowana Lin Ching-Yi oceniła kontakty między parlamentami obu krajów jako
aktywne i warte utrzymywania na dobrym
poziomie. „Wiemy, że Polska ma znaczące
osiągnięcia w dziedzinie nowych technologii, nauce i medycynie. Chcemy więc wzmocnić nasze kontakty” – powiedziała. „Trzeba
sprawdzić, w czym możemy się uzupełniać
i w ten sposób wchodzić na nasze rynki”
– dodała. Poinformowała, że Tajwan wspiera swoich przedsiębiorców w poszukiwaniu
nowych miejsc na inwestycje.
Deputowana Chen Ching-Min zwróciła
uwagę na postępujący na Tajwanie i w Polsce proces szybkiego starzenia się społeczeństwa, a także na związane z tym prace
nad systemowym rozwojem opieki nad seniorami. Według niej ponieważ zwiększa
się zapotrzebowanie na różne formy opieki
i wsparcia, konieczne jest wieloaspektowe
ujęcie tego problemu.
Deputowana Yu Wan-Ju mówiła o nowych rozwiązaniach prawnych, ułatwiających rozwój inwestycji i współpracy
gospodarczej, a także finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw, np. zapewniające
ochronę własności czy patentową.
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Stanowisko Polski i Francji wobec
porozumienia handlowego między
UE a Mercosur
Perspektywy współpracy w obszarze rolnictwa między Polską a Francją i stanowisko
wobec porozumienia handlowego między
Unią Europejską a organizacją Mercosur
były głównymi tematami spotkania Senackiej Grupy Polsko-Francuskiej z przedstawicielami Francuskiej Krajowej Federacji
Związków Producentów Rolnych (FNSEA),
które odbyło się 16 lipca 2019 r. w Senacie.
Podczas spotkania wskazano, że oba
kraje są podobne pod względem rolnictwa
nastawionego na produkcję żywności, konkurencyjnej przede wszystkim pod względem wysokiej jakości. Dlatego powinny
wypracować wspólne stanowisko wobec
polityki rolnej i ochrony wspólnego rynku
rolnego Unii Europejskiej przed napływem
taniej żywności, produkowanej bez zastosowania tak wysokich norm, jak w krajach
Wspólnoty. Zaznaczono, że Polska i Francja
prezentują podobne stanowisko wobec zawarcia przez Unię Europejską umowy handlowej z organizacją Mercosur, zrzeszającą
kraje Ameryki Południowej: Brazylię, Argentynę, Paragwaj i Urugwaj. Podkreślono,
że oba kraje dostrzegają zagrożenia, szczególnie dla producentów cukru, wołowiny,
drobiu i biopaliw, wynikające z otwarcia
unijnego rynku. Obecny na spotkaniu minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski,
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podkreślił, że zarówno on, jak i minister
rolnictwa Francji Didier Guillaume zgłosili swoje uwagi do proponowanych zapisów
porozumienia.
Przewodnicząca FNSEA Christiane
Lambert zaznaczyła, że obecnie rolnictwo
francuskie jest przyjazne środowisku naturalnemu. Jej zdaniem sprzyja to wytwarzaniu wysokiej jakości produktów rolnych,
wiąże się jednak także z wyższymi kosztami.
Zaznaczyła, że aby taki model rolnictwa mógł
się rozwijać, musi przynosić odpowiednio
wysokie dochody. Dlatego należy uwzględnić
ten fakt podczas debaty nad dalszą wspólną
polityką rolną w Unii Europejskiej.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski
zapewnił, że polscy rolnicy są zwolennikami
zasad zrównoważonego rozwoju. Zaznaczył,
że należy gospodarować w poszanowaniu
dla środowiska, nie zapominając jednocześnie, iż trzeba je chronić i uwzględniać
jego potrzeby, również te ekonomiczne
i społeczne.
Stosunki gospodarcze między Polską
a Chinami
Wizytę w Senacie złożyła wiceprzewodnicząca Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin Li Bin. 26 sierpnia 2019 r.
spotkała się z wicemarszałek Marią Koc,
a 27 sierpnia – z marszałkiem Stanisławem
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Karczewskim. Politycy zwrócili uwagę na
rolę dyplomacji parlamentarnej w rozwoju
stosunków między Polską a Chinami. Podkreślili, że ich podstawą są przyjaźń, życzliwość i wzajemne zaufanie.
Wicemarszałek Maria Koc wyraziła uznanie dla rosnącego znaczenia politycznego
Chin na świecie i dla ich rosnącej potęgi gospodarczej, opartej zwłaszcza na wprowadzaniu najnowocześniejszych technologii.
Zwróciła też uwagę na potrzebę rozwijania
kontaktów nie tylko politycznych i gospodarczych, ale także kulturalnych. Z kolei marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że
Polska ma wielki potencjał, który można
jeszcze lepiej wykorzystać we wspólnym
interesie.
Wiceprzewodnicząca Li Bin oświadczyła, że Chiny nadają szczególne znaczenie stosunkom z Polską. Jej zdaniem Polska
może wzmocnić swoją pozycję na chińskim
rynku poprzez przeprowadzenie badań rynkowych, dzięki czemu mogłaby oferować
towary bardziej atrakcyjne, także cenowo,
chińskim konsumentom. Zadeklarowała, że istnieje także ogromny potencjał do
rozwijania współpracy naukowej, medycznej i kulturalnej. Zachęcała małe i średnie
przedsiębiorstwa do zainteresowania się
rynkiem chińskim.
Polskie poparcie starań Ukrainy
o wejście do UE i NATO
Marszałek Stanisław Karczewski 31 sierpnia 2019 r. spotkał się w Senacie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Obaj politycy zgodzili się co do tego, że polsko-ukraińskie relacje powinny być budowane na prawdzie historycznej. Marszałek
Senatu zapewnił prezydenta o poparciu Polski dla Ukrainy na jej drodze do Unii Europejskiej i NATO.
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Prezydent Wołodymir Zełenski zapowiedział przeprowadzenie wielu reform
politycznych w swoim kraju. Jak mówił,
w tym celu przygotowano liczne projekty
ustaw, m.in. nowego kodeksu wyborczego,
propozycje zniesienia jednomandatowych
okręgów wyborczych, wprowadzenia otwartych list kandydatów w wyborach, zmniejszenia liczby deputowanych z 450 do 300,
zniesienia immunitetu dyplomatycznego
i wprowadzenia osobistej odpowiedzialności deputowanego. Jak zaznaczył prezydent,
do uchwalenia niektórych z nich potrzeba
konstytucyjnej większości.

„Zwycięstwo pana i pańskiej partii
świadczy o tym, że społeczeństwo ukraińskie oczekuje zmian. Zapewniam, że Polska
wspierała, wspiera i będzie wspierać Ukrainę na jej drodze do UE i NATO. Zawsze też
poruszamy kwestię Krymu i Donbasu” – zadeklarował marszałek Stanisław Karczewski.
Przypomniał, że w naszym kraju przebywa
liczna społeczność ukraińska, która nie tylko
pracuje, ale i studiuje.
Prezydent Wołodymir Zełenski wyraził
radość z tego, że rozmowy, które prowadzi
w Polsce, mają konkretny wymiar, a nie są
jedynie „grą słów”. Dodał, że jego zamiarem
jest, aby to, co zostanie omówione i ustalone
podczas wizyty w Polsce, zostało wprowadzone w życie, także w kwestiach związanych z pamięcią historyczną.
Wsparcie dla polskich szkół na Łotwie
Prezydent Łotwy Egils Levits wraz z delegacją 11 września 2019 r. złożył wizytę
w Senacie. Marszałek Stanisław Karczewski rozmawiał z nim m.in. o polskiej mniejszości na Łotwie. Politycy zgodzili się, że
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że Łotwa zabiega o to, by przestrzeń informacyjna skierowana była na państwa Unii
Europejskiej i ich kulturę, a koncepcja marszałka wpisuje się w te intencje.
Senacka misja obserwacyjna wyborów
parlamentarnych na Ukrainie
19–21 lipca 2019 r. senatorowie: Leszek
Czarnobaj, Ryszard Majer, Andrzej Pająk
i Grażyna Sztark wzięli udział w misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych na
Ukrainie. W ich ocenie głosowanie i liczenie
głosów odbywały się w spokojnej atmosferze i bez większych naruszeń procedur.
relacje łotewsko-polskie rozwijają się bardzo dobrze.
Marszałek Senatu podziękował za przychylność władz Łotwy okazywaną mniejszości polskiej na Łotwie, wspieranie polskich
szkół. Prosił również prezydenta, by planowana reforma oświaty na Łotwie nie wpłynęła negatywnie na polskie szkoły. Podkreślił,
że w tych szkołach uczy się nie tylko młodzież polonijna, ale także łotewska. Wyraził nadzieję, że polskie placówki oświatowe
na Łotwie zostaną utrzymane w obecnym
kształcie, bo są dla tamtejszych Polaków nie
tylko ośrodkami edukacyjnymi, ale również
centrami krzewienia kultury polskiej.
Prezydent podkreślił, że Polacy na Łotwie stanowią bardzo ważną część społeczeństwa. „Wkład Polaków w historię Łotwy
i rozwój kultury jest nieoceniony” – powiedział prezydent. Uznał, że to dobrze, iż Polacy zachowali swoją kulturę i znajomość
języka polskiego, bo to wzbogaca Łotwę.
Prezydent Egils Levits zapewnił też, że Łotwa nadal będzie wspierać 5 polskich szkół
działających w jego kraju i naukę języka polskiego. „Jednym z kamieni milowych reformy szkolnictwa jest zachowanie możliwości
nauki języka polskiego i swojej kultury przez
mniejszość polską” – powiedział.
Marszałek Senatu poruszył też kwestię
możliwości uruchomienia kanału telewizji
polskiej na Łotwie. Prezydent Łotwy życzliwie odniósł się do tej propozycji. Podkreślił,

21 lipca senatorowie obserwowali przebieg głosowania i liczenie głosów w lokalach
wyborczych w Czarnomorsku, Białogrodzie
nad Dniestrem, Odessie, Kujalniku, Rozdzielnej, Dacznem, Jużnem, Oczakowie, Olbii i Mikołajowie.
Senatorowie spotkali się też z przedstawicielami Polonii zamieszkałej na Ukrainie.

szczegółowe informacje na temat wszystkich w ydarzeń międzynarodow ych
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.
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Senat i Polonia
Senacka pomoc dla Polonii
W 2019 r. Kancelaria Senatu skierowała pomoc do Polonii w 62 krajach, m.in.
w Argentynie, Armenii, Australii, Bośni
i Hercegowinie, Gruzji, Islandii, Japonii,
Kazachstanie, na Łotwie, w Norwegii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki,
Rosji, Singapurze, Syrii, Ukrainie, Urugwaju, Wenezueli. 246 organizacji pozarządowych złożyło 629 wniosków; 124 spośród
nich otrzymało środki na realizację swoich
projektów. W budżecie Kancelarii Senatu na
2019 r. przeznaczono na ten cel 100,5 mln zł,
a kwota postulowanych dotacji wyniosła
łącznie ponad 335,65 mln zł. Najwięcej środków przeznaczono na projekty edukacyjne
(ok. 33,21 mln zł). Na wzmacnianie pozycji
środowisk polskich i polonijnych w krajach
zamieszkania przeznaczono ok. 16,89 mln zł,
na infrastrukturę polonijną – ok. 16,88 mln zł,
na kulturę i promocję Polski oraz ochronę
polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego – ok. 16,61 mln zł, na media
polonijne – ok. 12 mln zł, a na pomoc charytatywną i socjalną – ok. 4,86 mln zł.
Dotacje przyznano na realizację 88 ofert
dotyczących kultury i promocji Polski oraz
ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 86 w zakresie edukacji,
39 – w zakresie wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach
zamieszkania, 13 skierowanych do mediów
polonijnych, 30 w zakresie infrastruktury
polonijnej i 16 – na pomoc charytatywną
i socjalną.
Najwyższa łączna kwota dotacji
(ok. 37,02 mln zł) została przyznana Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Fundacja
„Pomoc Polakom na Wschodzie” łącznie
otrzymała ok. 32,41 mln zł, Fundacja Wolność i Demokracja – ok. 9,59 mln zł, Caritas
Polska – ok. 2,4 mln zł, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Kalancjusza – ok. 2,33 mln zł,
Fundacja Oświata Polska za Granicą
– ok. 1,21 mln zł, Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. J. Piłsudskiego
– ok. 808 tys. zł, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego – ok. 700 tys. zł, Zgromadzenie
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Sióstr od Aniołów – ok. 525 tys. zł i Fundacja
dla Polonii – ok. 507 tys. zł.
Do 15 lipca 2019 r. najwyższa kwota dotacji, ok. 23,79 mln zł, została skierowana
na Ukrainę. Na Litwę trafiło ok. 14,79 mln zł,
na Białoruś – ok. 8,06 mln zł, do Wlk. Brytanii – ok. 2,77 mln zł, do USA – ok. 2,61 mln zł,
do Niemiec – ok. 2,2 mln zł, do Kazachstanu
– ok. 1,75 mln zł, do Brazylii – ok. 600 tys. zł
i do Australii – ok. 443 tys. zł.
Senacka pomoc została przeznaczona
na liczne pożyteczne projekty. W dziedzinie
edukacji Fundacja Wolność i Demokracja
będzie kontynuować projekt „Pod znakiem
białego orła. Wspieranie oświaty polonijnej w Niemczech”. Fundacja Towarzystwo
Projektów Edukacyjnych opracuje podręcznik do nauki języka polskiego dla uczniów
polskich szkół sobotnich w Wlk. Brytanii.
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
przeprowadzi IV edycję obozów integracyjno-edukacyjnych z językiem polskim „Polska
z plecakiem”. Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” zorganizuje „Lato z Polską – pobyty integracyjno-edukacyjne”. Caritas Polska
przygotuje „Kolonie dla dzieci polonijnych
2019”. Fundacja Wolność i Demokracja wdroży program rozwoju kadry nauczycielskiej
na Wschodzie „Nauczyciel Plus”. Fundacja
„Pomoc Polakom na Wschodzie” opracuje „Program stypendialny Plus – Aktywny
Student”.
W dziedzinie kultury i promocji Polski
oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej będzie prowadzić prace
konserwatorskie w kościele w Brzozdowicach na Ukrainie. Fundacja Slawistyczna
przygotuje XXV Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny „Bukowińskie spotkania”.
Fundacja Kompania Kresowa wdroży projekt
„Polacy Budżaka w pełnej krasie – wsparcie dla zespołu tańca Polaków w Gaugazji”.
Polskie Towarzystwo Historyczne zajmie
się projektem realizacji muzeum „Liceum
polskie w Villard-de-Lans: ośrodek edukacji, walki o wolność i przyjaźni. Przestrzeń
muzealna w Zamku”. Fundacja Ośrodka Karta będzie pracować nad projektem
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„Polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne w Argentynie”.
W celu wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania Fundacja na rzecz Dziedzictwa
Narodowego im. Józefa Piłsudskiego będzie
realizować 2 projekty, wspierające działalność statutową instytutów Józefa Piłsudskiego w Londynie i w Ameryce, oraz
projekt wsparcia finansowego działalności
statutowej Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego wdroży projekt „Polak mały
– tożsamość narodowa – kolonia zuchowa”.
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
przeprowadzi drugą edycję akcji „Repatriacja
krok po kroku”. Regionalne Stowarzyszenie
Wschód – Zachód zorganizuje „Szkolenie
liderskie dla kierownictwa organizacji polskich z Syberii, Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu”.
Pomoc dla mediów polonijnych obejmuje projekt Fundacji Wolność i Demokracja
„Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna.
Ponadregionalny portal informacyjno-historyczno-publicystyczny Polaków na Wschodzie”. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
będzie realizować projekt „Świat opisany
po polsku – wsparcie mediów polonijnych
na świecie”. Fundacja Edukacji Polonijnej
wdroży projekt modernizacji internetowego serwisu informacyjnego dla Polaków
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we Włoszech www.naszswiat.it i internetowego serwisu informacyjnego dla Polaków
w Niemczech www.polskiobserwator.de.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
przeprowadzi remonty: budynku szkoły
im. Szymona Konarskiego w Wilnie, Domu
Polskiego w Jasnej Polanie (Kazachstan),
Domu Polskiego w Ejszyszkach (Litwa)
i budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Bystrzycy. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przeprowadzi
remont budynku ośrodka wypoczynkowego
„Nieciecz” (Białoruś).
Pomoc senacka ma także charakter
charytatywny i socjalny. Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” przygotuje program
wsparcia działań medycznych dla środowisk
polskich i polonijnych „Misja medyczna”.
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
zrealizuje projekt „Pomocy charytatywnej
i socjalnej dla polskich środowisk na Wschodzie”. Fundacja Wolność i Demokracja wdroży projekt „Solidarność bez granic – polska
pomoc dla Syrii i Ukrainy”. Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” przygotuje projekt „Stypendia socjalne dla uczniów i studentów polskiego pochodzenia”.
Senat szczególną wagę przywiązuje
do wspierania wakacyjnych pobytów edukacyjnych w Polsce młodych Polaków z całego
świata. W 2019 r. wakacje w ojczyźnie spędziło ponad 6350 dzieci i młodzieży polskiego
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pochodzenia. Na organizację takich pobytów
Prezydium Senatu przeznaczyło łącznie
10 074 829 zł, co stanowi ponad 10% budżetu na opiekę Senatu nad Polonią i Polakami
za granicą w 2019 r. Wakacyjne pobyty w Polsce stanowią dla naszych młodych rodaków
uzupełnienie edukacji i wsparcie w nauce
języka polskiego oraz polskiej kultury, historii i geografii. Mają też umacniać więzi
z ojczyzną, motywować do poznawania kraju
przodków, a także stwarzać okazję do integracji i spotkań z polskimi rówieśnikami.
Do Polski przyjechali młodzi ludzie
z 33 krajów świata, najwięcej z Ukrainy,
Białorusi i Litwy. Uczestników wskazywały
organizacje polonijne i domy polskie, szkoły dzienne, sobotnie, parafialne, organizacje skautowe, parafie i duszpasterstwa. Nie
zapomniano też o podopiecznych z domów
dziecka i świetlic środowiskowych. Najwięcej młodych ludzi zaprosiły Caritas Polska,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Stowarzyszenie „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza i Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie”. Wakacyjne pobyty zorganizowano w formie obozów: językowych, harcerskich, sportowych, artystycznych, wycieczek
krajoznawczych, szkoleń liderskich, zgrupowań religijnych i zlotów. Były też okazją
do intensywnych kursów języka polskiego.
Program dostosowano do wieku i stopnia
zaawansowania, a naukę łączono z innymi
aktywnościami.
„Letnie obozy parafiadowe z udziałem
Polonii i Polaków z zagranicy” są projektem
cyklicznym, realizowanym przez Stowarzyszenie „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza. W 2019 r. stowarzyszenie zorganizowało
10 2-tygodniowych turnusów dla 816 uczestników polonijnych z Białorusi, Litwy, Łotwy,
Ukrainy i Rosji. Program obejmował naukę
języka polskiego i ogólnej wiedzy o Polsce
oraz parafiadową triadę „stadion – teatr
– świątynia”.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
w 2019 r. zorganizowało już po raz 11. akcję „Lato z Polską”. Pobyt dostosowany był
do potrzeb konkretnej grupy polonijnej.
Najważniejsze założenia programowe to
pokazanie dzieciom i młodzieży polonijnej
kraju ojczystego ich rodziców i przodków,
jego zabytków, kultury, obyczajów, folkloru i życia współczesnego, a także integracja z rówieśnikami z Polski. Nauka języka
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polskiego, historii i geografii w połączeniu
z wypoczynkiem i rozwijaniem zainteresowań umożliwiła nie tylko poszerzenie wiedzy o Polsce i jej współczesnych realiach, ale
także pozwoliła utrwalić poczucie tożsamości narodowej.
Akcja „Polska jest w Tobie”, zapowiedziana w czasie V Światowego Zjazdu Polonii
i Polaków z Zagranicy, została sfinansowana przede wszystkim ze środków Senatu.
Aby zintegrować rozdrobnione i rozproszone inicjatywy kolonijne, Prezydium Senatu zleciło organizację obozów w ramach
programu „Polska jest w Tobie” tylko 2 organizacjom – Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” i Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. W obozach „Polska z plecakiem”
wzięła udział młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu – z Syberii, Kazachstanu,
Białorusi i Łotwy. W 2 turnusach kolonii
w ramach akcji „Lato z Polską” uczestniczyły
osoby z Brazylii, USA, Belgii, Francji, Irlandii
i Włoch. Młodzież z Kazachstanu i Rosji podczas 2-tygodniowego pobytu w Polsce odbyła
intensywny kurs języka polskiego, któremu
towarzyszyły warsztaty z polskiej literatury,
historii i sztuki.
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W 2019 r. szczególną uwagę zwrócono
na Polonię w Ameryce Południowej, często
4. i 5. pokolenie polskiej emigracji na tym
kontynencie. Na zaproszenie polskich organizacji pozarządowych nasz kraj odwiedziła młodzież polonijna z Argentyny, Brazylii,
Peru, Chile, Paragwaju i Wenezueli.
Zakończenie 31. Międzynarodowej
Parafiady Dzieci i Młodzieży
Senator Jan Żaryn 12 lipca 2019 r. wziął
udział w uroczystej gali 31. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, podczas
której odczytał list marszałka Stanisława
Karczewskiego skierowany do uczestników, wolontariuszy i organizatorów. Wręczył także nagrody zwycięzcom zawodów
sportowych oraz puchary dla najwszechstronniejszych reprezentacji – krajowej
i polonijnej. „Serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom i wszystkim zwycięskim
zespołom. Niech ten parafiadowy duch pozostanie w waszych sercach na co dzień.
Niech w życiu każdego z was nie tylko raz
do roku, w czasie parafiadowych zmagań,
w czasie igrzysk i obozów, ale każdego dnia
będzie czas i miejsce na parafiadową triadę i niech zasada fair play będzie znakiem
rozpoznawczym każdej waszej aktywności”
– napisał marszałek Senatu. W tegorocznej parafiadzie wzięło udział ok. 1500 młodych ludzi z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi,
Ukrainy, Rosji i Niemiec.

do Polski, uczyć się języka i poznawać polską literaturę i kulturę” – mówił marszałek Stanisław Karczewski 15 lipca 2019 r.,
podczas spotkania w Senacie z uczestnikami akcji „Polska jest w Tobie” – młodzieżą polonijną z Kazachstanu, Łotwy, Rosji
i Białorusi.
Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, która była
współorganizatorem akcji „Polska jest w Tobie”, podkreślił, że podczas wakacyjnych
pobytów w naszym kraju młodzież uczestniczyła w intensywnym kursie języka polskiego, połączonym z poznawaniem polskiej
kultury, zwiedzaniem historycznych miejsc
oraz spotkaniami z kombatantami i uczestnikami powstania warszawskiego.
Wizyta przedstawicieli kazachskiej
Fundacji Otandastar

Spotkanie marszałka Senatu z uczestnikami akcji „Polska jest w Tobie”
„Witam was w Polsce. Bardzo się cieszę,
że tak wielu młodych ludzi o polskich korzeniach chce mówić po polsku, przyjeżdżać
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Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą senator
Janina Sagatowska 15 lipca 2019 r. spotkała się w Senacie z przedstawicielami kazachskiej Fundacji Otandastar, zajmującej
się repatriacją Kazachów. Rozmawiano
o polskich doświadczeniach w repatriacji
i opiece nad naszymi rodakami za granicą. Senator Janina Sagatowska wyraziła
zadowolenie, że rząd Kazachstanu chce
zachęcać swoich rodaków do powrotu do
ojczyzny. Jak podkreśliła, opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w Polsce tradycyjnie sprawuje Senat, a państwo polskie
przywiązuje dużą wagę do tego, by Polonia zachowała kontakt z krajem przodków.
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Senator omówiła podstawowe akty prawne
adresowane do Polaków za granicą – Kartę
Polaka i ustawę o repatriacji. Mówiła też
o rozwiązaniach, które pomagają repatriantom w zaadaptowaniu się do nowych
warunków. Dyrektor zarządzający Fundacji Otandastar prof. Yerkin Ongarbayev
stwierdził, że jego kraj jest zainteresowany
polskimi doświadczeniami we wspieraniu
diaspory w krajach zamieszkania, a także
repatriantów po ich powrocie do ojczyzny.
Na 12 mln Kazachów ok. 7 mln żyje za granicą, m.in. w Chinach, Uzbekistanie, Rosji
i Mongolii. Zaznaczył, że w Kazachstanie rozważane jest wprowadzenie Karty
Rodaka, która ułatwi Kazachom, a także obywatelom innych państw zesłanym
do Kazachstanu pobyt w tym kraju.
Obchody 75. rocznicy wyzwolenia Ankony
Wicemarszałek Maria Koc 18 lipca 2019 r.
wzięła udział w uroczystościach 75-lecia
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wyzwolenia Ankony we Włoszech. W imieniu Senatu oddała hołd polskim żołnierzom,
którzy pod dowództwem gen. Władysława
Andersa zdobyli miasto i przyczynili się
do wyzwolenia półwyspu Apenińskiego
oraz przyspieszenia upadku III Rzeszy
Niemieckiej. W obchodach uczestniczyła
także senator Anna Maria Anders. Podczas
uroczystości wicemarszałek Senatu przypomniała tragiczne losy Polaków żyjących
na wschodnich Kresach Rzeczypospolitej
w czasie II wojny światowej. „Żołnierze
II Korpusu Polskiego, którzy zdobyli Monte Cassino, Loreto, Ankonę i Bolonię byli
właśnie Kresowiakami! To byli ci wywiezieni ze Lwowa, Brześcia, Stanisławowa
i dziesiątek innych polskich miejscowości na daleką Syberię i do Kazachstanu.
Wyprowadzeni przez generała Władysława Andersa z nieludzkiej ziemi na Bliski
Wschód, utworzyli armię, która była jedną
z najgroźniejszych i najbardziej bojowych
w czasie II wojny światowej” – podkreśliła wicemarszałek Maria Koc. Jak dodała,
mimo że dzielnie walczyli z niemieckim
okupantem, po wojnie nie mogli wrócić do
Polski, która znalazła się za żelazną kurtyną. Na emigracji do końca pozostali jednak
wierni ojczyźnie. Wicemarszałek Senatu
podziękowała weteranom II Korpusu Polskiego za to, że pozostali polskimi patriotami. Podziękowała także Polonii włoskiej za
przywiązanie do polskości oraz aktywną
działalność polonijną i opiekę nad grobami
polskich żołnierzy w Włoszech.
Inauguracja 12. edycji Zlotu Młodzieży
Polonijnej „Orle Gniazdo”
Marszałek Stanisław Karczewski 22 lipca 2019 r. wziął udział w inauguracji
12. edycji Zlotu Młodzieży Polonijnej „Orle
Gniazdo”. W uroczystości, która odbyła się
w poznańskim Domu Polonii, uczestniczył
także senator Robert Gaweł. „To ważne,
aby mostów łączących Polskę i Polaków za
granicą było jak najwięcej. Te mosty Senat
buduje wspólnie z prezydentem, Sejmem
i polskim rządem. Chcemy, aby jak najwięcej Polaków przyjeżdżało do Polski, żeby
jak najwięcej Polaków mówiło w swoim
kraju zamieszkania: jestem dumny z tego,
że jestem Polakiem! Bądźcie ambasadorami Polski. Bądźcie dobrymi orłami, które
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wracają do gniazda i mówią dobrze o Polsce. Polska czeka na Was” – zwrócił się do
uczestników uroczystości marszałek Stanisław Karczewski.
Koncert finałowy XVIII Światowego
Festiwalu Polonijnych Zespołów
Folklorystycznych „Póki my żyjemy...”
„To wielkie święto folkloru, radości, tańca,
a przede wszystkim święto Polonii. Dziękujemy wam za to, że przyznajecie się do
polskości, że jesteście Polakami, że mówicie po polsku, śpiewacie po polsku i tańczycie po polsku” – powiedział marszałek
Stanisław Karczewski podczas uroczystego
zakończenia XVIII Światowego Festiwalu

Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
„Póki my żyjemy...”, który odbył się 24 lipca 2019 r. w Rzeszowie-Jasionce. „Polonia
i Polacy za granicą to 16–20 mln naszej
wspólnoty, to nasi rodacy, którzy tęsknią
za ojczyzną, myślą o niej, przyjeżdżają
do Polski. Razem wspólnie budujemy polską
wspólnotę na całym świecie. To dla naszego kraju wielka szansa, ogromny potencjał
i radość, że mamy tak wspaniałych ambasadorów na wszystkich kontynentach, we
wszystkich krajach świata” – przekonywał.
W festiwalu, dofinansowanym ze środków
Kancelarii Senatu przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, wzięło
udział ponad tysiąc osób z 11 krajów świata
na 5 kontynentach.
Medale dla uczestników XIX Światowych
Letnich Igrzysk Polonijnych
Marszałek Stanisław Karczewski i zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator Artur Warzocha 28 lipca 2019 r.
wręczyli medale uczestnikom XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych w Gdyni.
Uroczystość odbyła się na cumującym przy
gdyńskim nabrzeżu okręcie – muzeum ORP
„Błyskawica”. W tegorocznych igrzyskach,
które odbywały się 27 lipca–3 sierpnia

3 (11) – lipiec–wrzesień 2019 r.

59

społeczeństwa o Polonii i Polakach mieszkających za granicą, a także informowanie
naszych rodaków żyjących poza ojczyzną
o Polsce i możliwościach uzyskania wsparcia od państwa polskiego. „60 mln to liczba
osób na całym świecie połączonych polską
tożsamością narodową, w których tkwi
olbrzymia siła i potencjał. Chcemy z niego wydobyć wszystko to, co najlepsze, by
budować pozycję naszego kraju na całym
świecie” – powiedział podczas uroczystości
marszałek Stanisław Karczewski.

2019 r., wzięło udział ok. 1500 osób z ponad
40 krajów świata. Sportowcy rywalizowali
w 22 dyscyplinach.

Spotkanie z Polakami ze Wschodu

List intencyjny w sprawie kampanii społecznej „Jest nas 60 milionów”
W siedzibie Polskiego Radia w Warszawie 30 lipca 2019 r. marszałek Stanisław
Karczewski, minister Adam Kwiatkowski
z Kancelarii Prezydenta RP, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański i prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski
podpisali list intencyjny w sprawie organizacji kampanii społecznej „Jest nas
60 milionów”. Sygnatariuszami listu byli
także przedstawiciele patronów medialnych akcji, m.in. Polskiej Agencji Prasowej,
Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Kampania ma na celu informowanie polskiego
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Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska 8 sierpnia 2019 r.
spotkała się w Senacie z Polakami z Syberii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Białorusi,
Mołdawii i Uzbekistanu, przebywającymi
w Polsce w ramach szkolenia liderskiego dla
przedstawicieli organizacji polskich, zorganizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie Wschód – Zachód z Płocka. Podczas
rozmowy senator podkreśliła rolę rozmowy z rodakami, niezależnie od miejsca ich
zamieszkania. Przewodnicząca komisji
spraw emigracji dziękowała działaczom
za przekazywanie języka ojczystego, wiary
i narodowej tradycji, za trud i poświęcenie,
z jakim pracują na rzecz swoich polskich
środowisk, często kosztem własnych rodzin. Zapewniła, że Polska o nich pamięta,
a Senat nieustannie zabiega o zwiększanie
wysokości środków na opiekę nad Polonią.
Polacy ze Wschodu wśród najważniejszych
potrzeb wskazywali naukę języka polskiego,
którą utrudnia brak nauczycieli. Apelowali,
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aby nie zapominać o nich – o tych, którzy
znaleźli się na Wschodzie często nie z własnej woli.
Spotkanie z uczestnikami akcji
„Polska jest w Tobie”
8 sierpnia 2019 r. Senat odwiedziła młodzież polonijna z USA, Francji, Irlandii
i Hiszpanii, wypoczywająca na koloniach,
zorganizowanych w ramach akcji „Polska
jest w Tobie”. Spotkała się z nią przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina
Sagatowska. Dziękowała za pielęgnowanie
kultury i wiary, a także za trud nauki języka polskiego jako dodatkowego w czasie
wolnym od nauki. Uczestnicy spotkania
zgodnie uznali, że projekt „Polska jest
w Tobie” jest bardzo potrzebny i powinien
być kontynuowany. „Napełniajcie się polskim duchem, ubogacajcie się wzajemnie
różnorodnością kultur krajów, w których
przyszło wam mieszkać. Polska jest wszędzie tam, gdzie biją polskie serca. Miejcie
coś z orłów i bądźcie nimi w swoich szkołach i domach” – mówiła senator Janina
Sagatowska.

Wizyta delegacji Senatu na Ukrainie
Marszałek Stanisław Karczewski 16–17
sierpnia 2019 r. złożył wizytę w Kostiuchnówce na Ukrainie, gdzie wziął udział
w uroczystościach „O obrońcach naszych
polskich granic” na polskim cmentarzu
wojennym w Polskim Lasku, na którym
spoczywają żołnierze Legionów, polegli
w bitwie z 1916 r. Marszałkowi Senatu towarzyszyli senatorowie: Grażyna Sztark,
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Ryszard Bonisławski i Andrzej Pająk. Uroczystości zorganizowali harcerze z Centrum Dialogu Kostiuchnówka Chorągwi
Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego.
Senacka delegacja odwiedziła miejsca pamięci związane z walkami legionistów,
m.in. Polski Lasek, Polską Górę, Bracką
Mogiłę i cmentarz legionowy w Wołczecku, gdzie senatorowie pomagali harcerzom
w renowacji nagrobków. Zwiedzili także
Izbę Tradycji Legionowej w Centrum Dialogu Kostiuchnówka. 17 sierpnia w Lasku
Polskim odprawiono mszę św., została też
poświęcona zrekonstruowana kaplica legionowa. Podczas uroczystości marszałek Stanisław Karczewski podziękował harcerzom
za wspólną modlitwę i renowację grobów.
„Obserwując waszą pracę, widziałem w waszych oczach radość, że tu jesteście i razem
z kolegami z Ukrainy prowadzicie dialog
i dotykacie naszej historii” – mówił. Dodał,
że „te miejsca, tak liczne na Wołyniu, muszą
tu być, muszą pozostać w naszej pamięci
– Polaków i Ukraińców”. Po uroczystościach marszałek i towarzyszący mu senatorowie spotkali się z Polakami z Łuckiego
Okręgu Konsularnego. „Naszym priorytetem jest nauka języka polskiego. Zabiegamy także o to, by odbywało się jak najwięcej
spotkań młodzieży z Polski z rówieśnikami z zagranicy” – mówił marszałek Senatu.
Polacy interesowali się m.in. możliwościami ubiegania się o polonijne dofinansowanie, a także utworzeniem polonijnego
okręgu w wyborach do Sejmu i Senatu. Jednym z postulatów było zbudowanie Domu
Polskiego w tej części Ukrainy. Po spotkaniu z rodakami marszałek Stanisław Karczewski spotkał się z władzami lokalnymi,
a także oddał hołd poległemu w Ługańsku
20-letniemu ukraińskiemu żołnierzowi.
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Inauguracja 2. edycji kampanii społecznej
#KTOTYJESTEŚ
28 sierpnia 2019 r. w Senacie zainaugurowano 2. edycję kampanii społecznej #KTOTYJESTEŚ, promującej naukę
języka polskiego wśród dzieci Polaków
mieszkających poza krajem. Kampania,
prowadzona przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, jest współfinansowana przez Kancelarię Senatu w ramach
opieki Senatu nad Polonią i Polakami za
granicą. Prezes Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” Mikołaj Falkowski poinformował, że tegoroczna edycja skierowana
jest do osób polskiego pochodzenia mieszkających na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Białorusi, w Czechach, Kazachstanie i Rosji.
Szacuje się, że w tych krajach w polskich
szkołach uczy się 150 tys. uczniów. Niestety,
maleje tam liczba uczniów polskich szkół,
wyjątek to Ukraina i częściowo Rosja. Celem kampanii jest zaradzenie temu problemowi. Marszałek Stanisław Karczewski
zapewnił, że Senat będzie wspierał wszelkie działania promujące język polski. Zaapelował też o przygotowanie kampanii
#KTOTYJESTEŚ, skierowanej do Polonii
w Ameryce Południowej.

Spotkanie z wicemerem Wilna poświęcone było m.in. polskim szkołom na Litwie.
Rozmawiano także o współpracy miast partnerskich. Podczas Narodowego Form Turystyki wicemarszałek Senatu przedstawiła
projekt Wielkiego Gościńca Litewskiego.
6 września odwiedziła polskie gimnazjum
im. Władysława Syrokomli. Jak oceniła,
szkoła jest nowoczesna i dobrze wyposażona; uczy i wychowuje w duchu polskości, dba
o edukację artystyczną. Tego samego dnia
wicemarszałek Maria Koc wzięła udział
w inauguracji II Światowego Zjazdu Wilniuków. „Wilno łączy tysiące ludzi nie tylko
tutaj, na Litwie i Wileńszczyźnie, ale i na całym świecie. Na II Światowy Zjazd Wilniuków przyjechali przecież zakochani w tym
mieście i czujący z nim ogromny związek
ludzie z Polski, ale też z innych krajów”
– mówiła podczas uroczystości wicemarszałek Senatu.

Spotkania z Polakami na Łotwie
Marszałek Stanisław Karczewski 5–7
września 2019 r. przebywał z wizytą na Łotwie. 5 września marszałek Senatu złożył

Wicemarszałek Senatu z wizytą w Wilnie
5–6 września 2019 r. wicemarszałek Maria
Koc złożyła wizytę w Wilnie, gdzie spotkała się m.in. z wicemerem tego miasta Valdasem Benkunskasem, a na zaproszenie
litewskiego wiceministra gospodarki i innowacji Elijusa Civilisa wzięła udział w Narodowym Forum Turystyki. Uczestniczyła
także w inauguracji II Światowego Zjazdu
Wilniuków.
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wsparcie dla oświaty i nauki języka polskiego. Wysoko ocenił współpracę z władzami
łotewskimi, także na szczeblu samorządowym, bez której wiele przedsięwzięć nie byłoby możliwych.
Narodowe Czytanie na Łotwie

kwiaty pod Krzyżem na Słobódce, na polskim cmentarzu wojskowym, gdzie pochowanych jest 237 polskich żołnierzy poległych
w Kampanii Łatgalskiej przeciwko bolszewikom w latach 1919–20. Wspólnie z merem
Dyneburga Andrejsem Elksniņšem odsłonił pomnik kpt. Korpusu Ochrony Pogranicza Władysława Raginisa, bohaterskiego
dowódcy obrony Wizny w czasie kampanii
wrześniowej. Marszałek złożył też kwiaty
w odnowionej ze środków senackich kwaterze wojskowej na cmentarzu w Ławkiesach, na którym pochowano kilkudziesięciu
legionistów, poległych we wrześniu 1919 r.
w walkach o Dyneburg. W Domu Polskim
w Dyneburgu, odnowionym ze środków
Senatu, marszałek Stanisław Karczewski
zwiedził wystawę „Polacy na Łotwie wczoraj i dziś”. Polonijnym uczniom 3 pierwszych klas Państwowego Gimnazjum
Polskiego im. Józefa Piłsudskiego wręczył
tzw. bon pierwszaka, czyli tornistry z pełną wyprawką szkolną. W Centrum Kultury Łotewskiej marszałek Senatu spotkał się
z łotewską Polonią. Mówił m.in. o polskiej
wspólnocie na Łotwie i na całym świecie,
a także o dumie z bycia Polakami i dbałości
o naszą pamięć historyczną. Zadeklarował

Na uniwersytecie w Dyneburgu 7 września 2019 r. marszałek Stanisław Karczewski wziął udział w Narodowym Czytaniu,
podczas którego przeczytał fragment „Katarynki” Bolesława Prusa. Nowelę czytali
także: ambasador RP na Łotwie Monika
Michaliszyn, aktorka Monika Mariotti,
żołnierze 5. zmiany Polskiego Kontyngentu
Wojskowego na Łotwie i młodzież z polonijnego zespołu „Kukułeczka”. Jak podkreślił
marszałek Senatu, Narodowe Czytanie to
akcja inspirująca, potrzebna, dzięki niej budowana jest bowiem wspólnota narodowa
Polaków. Ambasador Monika Michaliszyn
zwróciła uwagę na ogromne znaczenie popularyzowania czytelnictwa w języku polskim i odkrywanie na nowo piękna naszej
literatury. Dziękowała Senatowi za wspieranie oświaty polskiej na Łotwie. Jak ocenił
mer Dyneburga Andrejs Elksniņš, Narodowe Czytanie to doskonały przykład dbania
o mniejszość narodową, jej język, historię
i kulturę.
Wizyta marszałka Senatu na Litwie
Marszałek Stanisław Karczewski 8 września 2019 r. złożył wizytę na Litwie. W Domu
Kultury Polskiej zwiedził wystawę „Moto
Wilno międzywojenne”, poświęconą pełnej
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sukcesów działalności Wileńskiego Towarzystwa Cyklistów i Motocyklistów. Rozmawiał z uczestnikami II Światowego Zjazdu
Wilniuków, odbywającego się po 10 latach
przerwy pod hasłem „Łączy nas Wilno”.
Ich zdaniem istnieje potrzeba stworzenia
platformy dla wilniuków rozproszonych
po świecie. Jak wskazywali, Litwini zaczynają postrzegać zjazd wilniuków nie jako
zagrożenie, ale jako „powrót swoich dzieci
do swojego miasta”. Zaczynają rozumieć,
że polski dorobek to część wielokulturowego dziedzictwa Litwy. Marszałek Stanisław Karczewski zapewnił, że państwo
polskie dba o polsko-litewskie relacje,
a także o Polaków na Litwie. Według niego
zjazd wilniuków łączy Polskę i Litwę, „tych,
którzy tu mieszkają, i tych, którzy mają tu
korzenie, a chcą podtrzymywać polskość
i dzielić się nią”.
Wspólnie z przewodniczącym litewskiego Sejmu Viktorasem Pranckietisem marszałek uczestniczył w zakończeniu II Zjazdu
Wilniuków. Przewodniczący swoje przemówienie wygłosił w języku polskim. Jak podkreślił, losy wilniuków stanowią integralną
część historii miasta, a ich aktywność była
szczególnie ważna, gdy odradzała się wolność w Polsce i na Litwie. Tamte wydarzenia
przyczyniły się do przywrócenia strategicznego partnerstwa między obu krajami.
Przewodniczący wyraził nadzieję, że zjazd
wilniuków umocni ich związki z Wilnem,
a „zyskają na tym kontakty polsko-litewskie”. Marszałek Stanisław Karczewski podziękował przewodniczącemu za jego udział
w zakończeniu zjazdu, a także za partnerski
dialog, dzięki któremu nasze narody stały
się sobie przyjazne, a relacje polsko-litewskie są coraz lepsze, choć „przez wiele lat
były zagrożone”. Jak mówił, Wilno to miasto

wyjątkowe, które łączy dzięki otwartości
i życzliwości ludzi tam mieszkających, pochodzących stamtąd lub z nim związanych.
Inauguracja projektu „Szkoła 6.0”

Marszałek Stanisław Karczewski 13 września 2019 r. zainaugurował w Senacie projekt
„Szkoła 6.0”. Podkreślił znaczenie wysokiej
jakości edukacji w kształtowaniu więzi z ojczyzną Polaków mieszkających za granicą
i budowaniu wspólnoty narodowej. „Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby polskie szkoły
na całym świecie przyciągały jak najwięcej
dzieci i młodzieży” – zaznaczył. „Ważny jest
rozwój polskich szkół za granicą. To, aby
miały dobre programy, dobrych nauczycieli i stawały się atrakcyjne” – wskazywał
marszałek Senatu. Projekt „Szkoła 6.0”, realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, dofinansowany przez Senat
w ramach opieki nad Polonią i Polakami
za granicą, ma na celu podnoszenie poziomu edukacji poprzez stworzenie platformy
współpracy między polskimi i polonijnymi
środowiskami oświatowymi, wymianę doświadczeń między nauczycielami, rozwijanie ich kompetencji.
Gala I Międzynarodowego Spotkania
Młodych
W Galerii Porczyńskich w Warszawie, pod
patronatem marszałka Stanisława Karczewskiego, 13 września 2019 r. odbył się galowy
koncert I Międzynarodowego Spotkania
Młodych. Marszałek Stanisław Karczewski
i przewodniczący Rady Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie” Jan Dziedziczak
po raz pierwszy wręczyli nagrody „Zasłużonym dla Polaków na Wschodzie”. Marszałek Senatu podziękował nagrodzonym
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za pracę na rzecz polskiej wspólnoty i zachowania dziedzictwa narodowego. Uroczysty koncert z udziałem wybitnych artystów
był ukoronowaniem warsztatów i spotkania
młodych muzyków polskiego pochodzenia
z Litwy, Białorusi i Ukrainy z rówieśnikami
z Polski. Warsztaty i koncert zorganizowała
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
we współpracy z Polsko-Ukraińską Fundacją im. Ignacego J. Paderewskiego przy
wsparciu Senatu.

uczniów Kolegium św. Stanisława Kostki
w Warszawie. Jak powiedział, zna i docenia
działalność szkoły, która umożliwia dzieciom i młodzieży ze Wschodu pochodzenia
polskiego naukę w Polsce. „O waszej szkole
myślimy w Senacie i znamy jej potrzeby”
– mówił. „Cieszę się z rozwoju szkoły i tego,
że Senat może się do tego przyczynić” – dodał. Marszałek zapewnił też o chęci dalszego wspierania tej placówki. Dyrektorka
szkoły Ewa Petrykiewicz poinformowała,
że obecnie uczą się tu uczniowie z 9 krajów
– 220 uczniów w liceum i około 50 w szkole podstawowej. Podkreśliła, że wsparcie
przyznane przez Senat w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą jest
kluczowe dla funkcjonowania kolegium
polonijnego.

Wizyta marszałka Senatu w Kolegium
św. Stanisława Kostki w Warszawie
Marszałek Stanisław Karczewski 18 września 2019 r. wziął udział w uroczystości
z okazji dnia patrona szkoły i ślubowaniu

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

Przegląd wydarzeń
Wystawa „Senackie spotkania”
„Otwieramy wystawę wyjątkową, która
w pewien sposób jest podsumowaniem
30 lat pracy Senatu” – powiedział marszałek Stanisław Karczewski, otwierając
4 lipca 2019 r., w 30. rocznicę pierwszego
posiedzenia odrodzonego Senatu, wystawę „Senackie spotkania”. Jak stwierdził,
prezentowała ona zaledwie ułamek działalności marszałków, wicemarszałków
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i senatorów kolejnych kadencji, przypominając obszar aktywności często niezauważany i zapomniany, a przecież dyplomacja
parlamentarna to ważna rola Izby wyższej
polskiego parlamentu.
Na wystawie zaprezentowano zdjęcia
przypominające wizyty zagranicznych gości w Senacie, m.in. Jana Pawła II, królowej
Elżbiety II, sekretarza ONZ Kofiego Annana, cesarza Japonii Akihito czy króla Hiszpanii Juana Carlosa, a także Helmuta Kohla,
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Margaret Thatcher czy George’a H.W. Busha.
Zaprezentowano także niektóre upominki,
jakie kolejni marszałkowie otrzymali od zagranicznych gości lub podczas swoich wizyt
w parlamentach innych państw. Wśród medali, rzeźb i innych prezentów znalazły się
m.in. podarunki od liderów takich państw,
jak: Chiny, Tajlandia, Indonezja, Izrael, Gruzja, Węgry, Japonia, Egipt, Szwecja, Hiszpania, Kenia i Iran.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej Marek Gróbarczyk podkreślił, że
Wisła powinna być znowu żeglowna. Jak zaznaczył, „chcemy odtworzyć jej potencjał, połączyć Odessę z Gdańskiem”. Temu m.in. ma
służyć studium wykonalności na rzecz rzeki
Wisły, przygotowywane przez port gdański.
Jak podkreślił prezes zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Greinke, chodzi przede
wszystkim o aspekt gospodarczy, sprawne
i tanie dostarczanie ładunków do portu.
Wystawę, zorganizowaną z inicjatywy
senatora Antoniego Szymańskiego, przygotował Morski Port Gdańsk we współpracy
z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Zaprezentowano na niej m.in. projekty działań inwestycyjnych zmierzających
do lepszego wykorzystania i rozwoju Wisły
z zachowaniem jej walorów przyrodniczych
i społecznych.
Obchody 76. rocznicy zbrodni wołyńskiej

Wystawa „Potencjał rzeki Wisły
w kontekście gospodarczym,
społecznym i środowiskowym”
„Wisła – królowa polskich rzek to nie tylko
najdłuższa rzeka w naszym kraju, to przede wszystkim symbol polskości, narodowej tożsamości, historyczne i kulturowe
dziedzictwo. Historia Polski to też historia
Wisły” – mówił wicemarszałek Marek Pęk,
otwierając 11 lipca 2019 r. w Senacie wystawę poświęconą Wiśle. W jego opinii wielkie
zadanie stanowi wykorzystanie potencjału
tej rzeki na rzecz zrównoważonego rozwoju
przy jednoczesnym zachowaniu walorów
przyrodniczych i spełnieniu wymogów
ekologicznych.
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„Nasi ukraińscy sąsiedzi powinni stanąć
w prawdzie. Zło trzeba nazwać po imieniu,
tak aby nigdy się nie powtórzyło. Prawda,
pojednanie, przebaczenie – to jest nam
wszystkim bardzo potrzebne, abyśmy mogli odzyskać spokój. Zwłaszcza potomkowie tych, którzy przeżyli rzeź wołyńską.
(…) Musimy o tym mówić, bo tych relacji
dobrosąsiedzkich, o które przecież zabiegamy z jednej i z drugiej strony, bo tak wiele nas łączy, na kłamstwie nie zbudujemy”
– mówiła wicemarszałek Maria Koc 14 lipca 2019 r., podczas obchodów 76. rocznicy
zbrodni wołyńskiej w dawnej Janowej Dolinie na Ukrainie. Jak podkreśliła, Rzeczpospolita powierzyła Senatowi opiekę nad
Polakami na Wschodzie i Polonią na całym
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świecie, naszym dziedzictwem kulturowym za granicą, grobami rodaków poza
macierzą. „Dla nas, senatorów, ta misja
Izby wyższej parlamentu ma szczególne
znaczenie i wypełniamy ją z powagą i oddaniem. Dlatego jestem tu dziś w Janowej
Dolinie, aby w imieniu Senatu oddać hołd
Polakom pomordowanym bestialsko przez
ukraińskich nacjonalistów oraz aby podziękować wszystkim, którzy pamiętają o ofiarach rzezi wołyńskiej. Pragnę podziękować
Polakom na Ukrainie i organizacjom kresowym w kraju. Dziękuję też Ukraińcom,
którzy łączą się z nami w tej pamięci” – mówiła wicemarszałek Maria Koc.
Wystawa z okazji 20. rocznicy wstąpienia
Polski do NATO

szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
gen. dyw. Krzysztof Król podkreślił natomiast, że nasz kraj jest postrzegany jako
lider na wschodniej flance NATO, a z naszych doświadczeń czerpią nowo przyjmowani członkowie Sojuszu.
Na kilkunastu planszach wystawowych
przypomniano najważniejsze wydarzenia
związane z 20. rocznicą wstąpienia Polski do
NATO i członkostwem w Sojuszu. Zaprezentowano różne aspekty polskiej drogi do Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszej w nim
obecności, m.in. przystosowanie polskich Sił
Zbrojnych do standardów NATO, modernizację uzbrojenia, udział w operacjach, współpracę z sąsiadami czy infrastrukturę Paktu
w Polsce.
Seminarium „Rola kobiet w polityce”

„To bardzo ważna data. Uświadamia, jak
szybko płynie czas. Jeszcze niedawno toczyliśmy dyskusje, starając się o przyjęcie do Sojuszu. Dziś już 20 lat korzystamy
z bezpieczeństwa i jesteśmy dawcą bezpieczeństwa, nasi żołnierze bronią wschodniej
flanki NATO” – mówił marszałek Stanisław
Karczewski, otwierając w Senacie 31 lipca
2019 r. wystawę poświęconą 20. rocznicy
polskiego członkostwa w NATO, zorganizowaną przez Komisję Obrony Narodowej
we współpracy z Ministerstwem Obrony
Narodowej. Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz przypomniał,
jak bardzo zmieniła się polska armia
przez 20 lat członkostwa w najważniejszym sojuszu militarnym świata – z armii
poborowej we w pełni profesjonalną i nowoczesną. Zdaniem wiceministra Polska jest
sprawdzonym członkiem NATO. Zastępca
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„Będziemy dzisiaj mówić o wybitnych kobietach, dzięki którym możemy realizować
swoje ambicje polityczne i aktywnie uczestniczyć w życiu naszych krajów” – powiedziała wicemarszałek Maria Koc podczas
seminarium zorganizowanego z jej inicjatywy 2 września 2019 r. w Senacie w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego
Polska – Gruzja.
Wicemarszałek Maria Koc, jako przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Parlamentu Gruzji,
wyraziła poparcie dla suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej
Gruzji w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Oświadczyła,
że Zgromadzenie nie uznaje wyniku tzw.
wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych 9 czerwca 2019 r. przez separatystyczne władze na obszarze gruzińskiego regionu
Cchinwali/Osetii Południowej. „Polska jest
przyjacielem Gruzji. Nasza współpraca rozwija się na wielu polach” – zapewniła wicemarszałek Maria Koc.
„Szczycimy się, że Polska 100 lat temu
dała prawa wyborcze kobietom. W ówczesnym Sejmie Ustawodawczym po raz
pierwszy w historii Polski zasiadło 8 kobiet” – mówił podczas seminarium marszałek Stanisław Karczewski. „Dzisiaj wiele
wspaniałych kobiet działa w polityce. Tu,
w parlamencie, kobietami są marszałek i wicemarszałkowie Sejmu oraz wicemarszałek
Senatu” – podkreślił.
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Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili
zaznaczyła, że bardzo wiele kobiet wniosło
swój wkład w rozwój jej kraju. Podkreśliła,
że dla tożsamości Gruzinów ważnymi postaciami są patronka Gruzji św. Nino, św. Ketewan czy królowa Tamar. Przypomniała też,
że prawa wyborcze kobiety w Gruzji otrzymały, tak jak w Polsce, w 1918 r. Prezydent
zaznaczyła, że w Gruzji kobiety są bardzo aktywne w wielu dziedzinach. „Być może ma
na to wpływ nasza historia. Kiedy się walczy
o przetrwanie i wolność, kobieta nie może
bezczynnie czekać, aż jej kraj legnie w gruzach” – mówiła prezydent. Według niej problemy współczesnego świata, takie jak kryzys
migracyjny, zmiany klimatu, konflikty międzynarodowe, mogą zostać rozwiązane właśnie dzięki kobietom politykom.
„Kobiety w polityce powinny być nie
dlatego, że stanowią połowę społeczeństwa,
ale dlatego, że rola i misja, które mają do
wypełnienia, są ważne i skuteczne” – przekonywała wiceprzewodnicząca parlamentu
Gruzji Tamar Czugoszwili. Przypomniała, że
w gruzińskiej konstytucji znalazł się zapis,
mówiący o tym, iż państwo ma dbać o równouprawnienie kobiet. Poinformowała także
o wprowadzeniu w Gruzji prawnej ochrony
kobiet przed przemocą, a także o reformie
systemu wyborczego. Wyraziła nadzieję,
że dzięki wyborom proporcjonalnym będzie
więcej kobiet w parlamencie. Wiceprzewodnicząca omówiła także wyniki badań dotyczących sytuacji kobiet w parlamentach
państw UE w latach 1995–2019.
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Pierwszy panel seminarium poświęcono historii udziału kobiet w polityce. Ujęcie historyczne sporu o równouprawnienie
kobiet przedstawiła wiceminister kultury
i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. Jak wyjaśniła, równouprawnienie kobiet dotyczyło wielu płaszczyzn ich życia, nie
tylko praw wyborczych, ale także cywilnych.
Odnosząc się do współczesności, powiedziała, że dzięki równouprawnieniu kobiety zyskały równość szans, prawo do rywalizacji.
Zachęcała też kobiety do aktywności politycznej. Uczestnicy seminarium zapoznali się też z wynikami badań poświęconych
udziałowi kobiet w życiu publicznym i sytuacji Polski na tle innych krajów. Z przytoczonych danych wynika, że udział kobiet
w życiu publicznym na różnych szczeblach
rośnie, choć nie jest jeszcze zadowalający.

Drugą część seminarium poświęcono
współczesnym tendencjom i sytuacji pod
tym względem w Polsce na tle innych krajów
europejskich. „Kobiety mają zdolność zarządzania wielopoziomowego z powodu wielu
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ról, które muszą równocześnie odgrywać
w życiu” – oceniła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. W jej
opinii istotne dla sytuacji kobiet w Polsce postulaty dotyczą równouprawnienia wyborów
życiowych, pomocy w aktywizacji zawodowej bez względu na wiek i wyrównania poziomu wynagrodzeń do tych, jakie otrzymują
mężczyźni na równorzędnych stanowiskach.
„Polityka w języku polskim ma rodzaj żeński, dlatego – moim zdaniem – kochają ją
mężczyźni” – powiedziała wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Polska – Gruzja, posłanka Magdalena Kochan,
która podzieliła się swoimi doświadczeniami
z pracy samorządowej i parlamentarnej.
Wystawy towarzyszące seminarium
„Rola kobiet w polityce”

2 września 2019 r. w Senacie zostały otwarte 3 wystawy, towarzyszące seminarium
poświęconemu roli kobiet w polityce, odbywającemu się tego dnia w Izbie. Pierwsza
z nich – „50 Women of Georgia”, udostępniona przez ambasadę Gruzji, prezentowała sylwetki 50 znanych i znaczących
kobiet z tego kraju: lokalnych działaczek
społecznych, pisarek, poetek, aktorek, malarek i rzeźbiarek, tłumaczek i alpinistek.
„To wystawa niezwykle istotna, bo ukazuje
kobiety ważne dla Gruzji, które przyczyniły
się do jej rozwoju w wielu dziedzinach życia
na przełomie XIX i XX w. Zrobiły bardzo
dużo dla odzyskania niepodległości przez
nasz kraj w 1918 r. Ponownie musiały walczyć o jego suwerenność po aneksji przez
ZSRR w 1921 r. To były wspaniałe kobiety,
Europejki, które wtedy udowadniały miejsce naszej ojczyzny w wielkiej rodzinie europejskiej, ich następczynie dziś nadal to
robią” – powiedziała prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili.
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Wystawa „Senatorki drugiej Rzeczypospolitej”, przygotowana przez Kancelarię
Senatu, ukazywała sylwetki 19 kobiet, które
zasiadały w Senacie II RP – nieprzeciętnych
osobowości o ogromnej świadomości obywatelskiej i patriotycznej. Wicemarszałek Maria Koc przypomniała, że w 1918 r. dekretem
naczelnika państwa Polki otrzymały czynne
i bierne prawa wyborcze, co postawiło Polskę w szeregu najbardziej demokratycznych
i nowoczesnych państw Europy. Nie budziło
to sprzeciwu społecznego, bo „Polacy zdawali sobie sprawę, że bez wielkiego wysiłku
kobiet nie byłoby niepodległej Rzeczpospolitej” – powiedziała wicemarszałek.
Ekspozycja plenerowa Instytutu Pileckiego „Podwójnie wolne. Prawa polityczne
kobiet 1918”, poświęcona uzyskaniu praw
wyborczych przez Polki w listopadzie 1918 r.,
przypominała niezwykłe losy polskich działaczek i patriotek, ich dorobek i życiorysy,
stanowiące integralną część historii Polski.
Wicemarszałek Maria Koc mówiła, że intencją władz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości było, „aby w powstającym prawie
umieścić zapisy, które pozwolą Polsce stać
się nowoczesnym krajem. Temu celowi miało służyć także przyznanie praw wyborczych
kobietom”.

69

Konkurs „List do Taty”
25 września 2019 r. w Senacie odbyło się
uroczyste ogłoszenie wyników 5. edycji
konkursu „List do Taty”, zorganizowanego
przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej we współpracy z Fundacją im.
Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net.
Pierwsze miejsce zajął Mateusz Hadziński
ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Zawierciu
(okręg wyborczy senatora Arkadiusza Grabowskiego), drugie – Julia Wańdyga z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie
(okręg wyborczy senatora Marka Pęka),
trzecie zaś Jakub Wardak ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry
Ogińskiej w Siedlcach (okręg wyborczy senatora Waldemara Kraski). Przyznano też
7 wyróżnień. „Dzięki tym listom, przez takie wyjątkowe drzwi, jakimi są myśli i serca
dzieci, my, politycy, możemy wejść do domów polskich rodzin i poznać ich dramaty,
radości, tęsknoty” – mówił przewodniczący
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Mieczysław Augustyn. Zaapelował,
aby Senat następnej kadencji kontynuował
konkurs. Gratulując zwycięzcom i laureatom, marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że wszystkie listy przepełnione są
miłością, pokazują też, jak ważne są więzi
rodzinne. „Sztuka pisania listów zamiera.
Warto zachęcać do ich pisania” – zaznaczył marszałek, dziękując nauczycielom
za „skuteczne zainteresowanie dzieci konkursem”. Zapewnił też, że konkurs będzie
nadal organizowany przez Senat. W opinii
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Pawła Wolińskiego z Fundacji im. Cyryla
i Metodego – Inicjatywa Tato.Net pisanie
listów do ojców to cenna inicjatywa. Zaznaczył, że obecnie deficyt obecności ojca
w rodzinie staje się powszechny. W 5. edycji
konkursu wzięło udział 2431 uczniów z klas
czwartych i piątych 396 szkół podstawowych. W jej organizację zaangażowało się
33 senatorów. Konkursowy list miał opisywać relacje z tatą, ojczymem czy ojcem
zastępczym.
Wystawa „Pierwsza odsłona. Okupacja
niemiecka na Kaszubach i Kociewiu, 1939 r.”
„Wspominamy dziś wydarzenia, które doprowadziły do ostatecznej eliminacji z życia publicznego – poprzez zadanie śmierci
– najważniejszych ludzi z Kaszub i Pomorza, tych, którzy stanowili elity, a także
zwykłych obywateli. Zostali zamordowani
tylko dlatego, że byli Polakami, Kaszubami,
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angażowali się w sprawy narodowe. Te
wydarzenia jesienią 1939 r. na Pomorzu są
symbolem nie tylko męczeństwa, ale też
trwania i pamięci, budujących naszą tożsamość” – powiedział senator Kazimierz
Kleina, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, z którego inicjatywy
25 września 2019 r. w Senacie została otwarta wystawa poświęcona okupacji niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r.,
przygotowana przez gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił natomiast, że
jest ona niezwykle ważna i sugestywna, bo
ukazuje „fragment naszej bardzo ważnej
historii, o której nie wolno zapominać, a pamięć o niej trzeba przekazywać następnym
pokoleniom”. Prezes IPN Jarosław Szarek
przypomniał, że Kaszuby i Kociewie to ziemia dramatycznie doświadczona. Od jesieni 1939 r. do wiosny 1940 r., w ramach tzw.
zbrodni pomorskiej, Niemcy zamordowali
tam kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli polskiej pomorskiej elity – nauczycieli,
duchownych, lekarzy, a także pacjentów
szpitali psychiatrycznych zarówno z ziem
polskich, jak i niemieckich.
Ekspozycja ukazywała okupację niemiecką na terenie Kaszub i Kociewia w 1939 r.,
która miała inny charakter niż ta w Generalnej Guberni. Pomorze Gdańskie zostało
uznane za ziemie odwiecznie niemieckie
i wcielone do Rzeszy. Likwidacja pomorskich elit zaczęła się w pierwszych godzinach
po ataku Niemiec na Polskę. Równocześnie ruszyła również akcja germanizacyjna.
Na wystawie zaprezentowano również sylwetki ofiar zbrodni pomorskiej, a także jej
sprawców.
Wystawa „Łodzianie dla Niepodległej.
Bohaterowie i obywatele”
„Tą wystawą chcieliśmy pokazać, że łodzianie przelali sporo krwi, żeby Polska
mogła odzyskać to, co najcenniejsze – wolność i niepodległość. Często dla tej sprawy
poświęcali swoje zdrowie, karierę, a nawet życie” – powiedział senator Ryszard
Bonisławski 26 września 2019 r., podczas
otwarcia wystawy poświęconej wkładowi
Łodzian w odzyskanie przez Polskę niepodległości, zorganizowanej z jego inicjatywy
w Senacie. Zdaniem wicemarszałek Marii
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Koc takie wystawy mają wpływ na budowanie naszej tożsamości narodowej. Pokazują,
jak ważne jest odkrywanie historii w wymiarze lokalnym i pokazywanie bohaterów małych ojczyzn. Wiceprezydent Łodzi
Adam Wieczorek ocenił, że na wystawie
udało się ukazać inne oblicze miasta, które często jest postrzegane schematycznie,
jako miasto – fabryka. Tu natomiast jawi
się jako miasto – kolebka wielu wybitnych
jednostek, polskich bohaterów.
Na ekspozycji, przygotowanej przez
Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi Urzędu
Miasta Łodzi, zaprezentowano wkład łodzian
w odzyskanie niepodległości przez Polskę,
począwszy od powstania styczniowego,
przez rewolucję 1905 r., I wojnę światową,
po wojnę polsko-bolszewicką. Pokazano, jak
kształtowały się elity Łodzi, jak budził się ich
patriotyzm i ofiarność obywateli.
Wystawa „Semper Fidelis. Miasta
Niepodległej – Lwów w grafice”
„Nie ma takiego drugiego miasta w świadomości Polaków jak Lwów, budzącego
tak silne skojarzenia artystyczne, historyczne, sentymentalne. Tak jak wspomina
się z łezką w oku najbliższą osobę” – mówił wicemarszałek Marek Pęk, otwierając
27 września 2019 r. plenerową wystawę
„Semper Fidelis. Miasta Niepodległej
– Lwów w grafice. Miasto. Ludzie. Wydarzenia”, przygotowaną przez Fundację
„Pomoc Polakom na Wschodzie”. Wicemarszałek podkreślił, że to właśnie we Lwowie
było centrum polskiej kultury, nauki, inteligencji. Udało się, na szczęście, ocalić część
dorobku kulturowego miasta, a wybitni
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lwowscy uczeni zasilili po II wojnie światowej ośrodki naukowe Krakowa, Poznania czy Wrocławia. „Nam zostaje dziś
wspominać, mamy także obowiązek zachować to dziedzictwo i pamięć o Lwowie”
– podkreślił wicemarszałek Marek Pęk.
Za dofinansowanie wystawy podziękował Senatowi prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski.
„Bez tego wsparcia nie byłoby możliwe pokazanie zaledwie niewielkiej części wspaniałych zbiorów prywatnych kolekcjonerów,

poświęconych temu wyjątkowemu miastu”
– powiedział.
Wystawę zaprezentowano w podcieniach Senatu z inicjatywy przewodniczącej
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janiny Sagatowskiej.
Pokazano grafiki z prywatnych zbiorów Janusza Wasylkowskiego, Bogdana S. Kasprowicza i Tomasza Muchacza. Przypominają
one 600-letnią historię Lwowa, ukazują jego
architekturę, ulice, pomniki, a także postacie
z nim związane i ważne wydarzenia.

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