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wolności na podstawie uznanych za nieważ-
ne orzeczeń, urodzonym w więzieniach lub 
których matka przebywała tam w okresie 
ciąży, przyznano uprawnienia do odszko-
dowania lub zadośćuczynienia od Skarbu 
Państwa. Z inicjatywy Izby osobom małolet-
nim umożliwiono też udział w posiedzeniach 
jawnych sądu, zarówno podczas postępowań 
cywilnych, jak i sądowoadministracyjnych. 
Zwiększono też czas nadawania progra-
mów telewizyjnych z udogodnieniami dla 
niepełnosprawnych; od 2024 r. ma być to co 
najmniej 50% kwartalnego czasu nadawa-
nia programu. Określono ponadto zasady 
postępowania z żywnością i obowiązki jej 
sprzedawców w celu przeciwdziałania mar-
nowaniu żywności.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami 
Senat IX  kadencji przygotował 6  opinii 
o unijnych projektach rozporządzeń i dy-
rektyw, np. w sprawie delegowania pra-
cowników w  ramach świadczenia usług, 

Senat IX kadencji obradował na 85  po-
siedzeniach, rozpatrzył 923  ustawy, do 
208  wniósł 1936  poprawek, które w  96% 
zostały przyjęte przez Sejm.

Izba wniosła do Sejmu 55  projektów 
ustaw, w tym 27 wykonujących orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, 9  inicjatyw 
realizowało postulaty zawarte w petycjach 
skierowanych do marszałka Senatu, 4 – po-
stulaty rzecznika praw obywatelskich 
i  1  wniosek pokontrolny Najwyższej Izby 
Kontroli. Spośród tych inicjatyw 34 stały się 
obowiązującym prawem. Dzięki Senatowi 
m.in. ustanowiono Krzyż Zachodni – odzna-
czenie dla cudzoziemców, którzy w latach 
1939–89 pomagali Polakom podczas represji 
i prześladowań. Działacze opozycji antyko-
munistycznej i represjonowani z powodów 
politycznych uzyskali większe świadczenia. 
Umożliwiono usuwanie z przestrzeni pub-
licznej nazw i budowli gloryfikujących ustrój 
totalitarny. Dzieciom matek, pozbawionych 

Podsumowanie prac Senatu IX kadencji
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wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej czy delegowania kie-
rowców w sektorze transportu drogowego. 
Izba stwierdziła, że są one niezgodne z za-
sadą pomocniczości.

Wzorem poprzednich kadencji senato-
rowie podjęli 102 uchwały okolicznościowe, 
w których m.in. przypomniano ważne wyda-
rzenia i postacie z polskiej historii. 

Komisje senackie w IX kadencji obra-
dowały 2774 razy. Oprócz działalności legis-
lacyjnej zajmowały się wieloma aktualnymi 
problemami życia gospodarczego czy spo-
łecznego kraju. Organizowały posiedzenia 
tematyczne, seminaria i konferencje, a tak-
że przyjmowały stanowiska w  istotnych, 
ich zdaniem, kwestiach, dotyczących m.in. 
rozwoju spółdzielczości w Polsce; rozwija-
nia przedsiębiorczości społecznej młodzieży; 
systemu gospodarowania olejami opało-
wymi; gospodarki ubocznymi produktami 
spalania z energetyki; wykorzystania poten-
cjału Wisły; sytuacji archiwów; nauczania 
przedmiotu wychowanie do  życia w  ro-
dzinie; stworzenia Narodowego Programu 
Alzheimerowskiego.

Senat IX kadencji aktywnie uczestniczył 
w międzynarodowej współpracy międzypar-
lamentarnej. W 2019 r. w Senacie obradował 
4. Szczyt Przewodniczących Parlamentów 
Państw Europy Środkowej i  Wschodniej 
#EUROWAW2019, podczas którego dys-
kutowano o  kształtowaniu wspólnej pa-
mięci historycznej, znaczeniu komunizmu 
w świadomości narodów i środkowoeuro-
pejskiej wspólnocie doświadczeń. Odbyło 
się też 1. posiedzenie Zgromadzenia Parla-
mentarnego Sejmu i Senatu RP oraz Parla-
mentu Gruzji. Po prawie 10-letniej przerwie 
wznowiono prace Zgromadzenia Parlamen-
tarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki 
Litewskiej. Senatorowie uczestniczyli także 
w misjach obserwacyjnych wyborów parla-
mentarnych i prezydenckich na Ukrainie 

oraz wyborów parlamentarnych w Gruzji 
i Mołdawii.

W IX kadencji otworzył się kolejny roz-
dział w historii senackiej opieki nad Polonią 
i Polakami za granicą. W 2016 r. powrócono 
do jej finansowania z budżetu Kancelarii Se-
natu. Środki, będące od 2012 r. w dyspozycji 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wróciły 
do Senatu. W latach 2016–19 na ten cel przy-
znano prawie 338 mln zł. We wrześniu 2016 r. 
Prezydium Senatu określiło kierunki działań 
na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 
2017–19, zaaprobowane przez – ponownie 
powołaną w tym samym roku – Polonijną 
Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu.

W 2016 r. po raz pierwszy odbyło się 
Forum Polonijne w ramach Forum Ekono-
micznego w Krynicy, którego gospodarzem 
był marszałek Senatu. W Warszawie odbył 
się też 1. Światowy Kongres Młodzieży Polo-
nijnej. W 2018 r., w roku 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę, pod hasłem 
„Łączy nas Niepodległa”, zorganizowano 
V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Za-
granicy. Debatowano o problemach i wy-
zwaniach stojących przed organizacjami 
polonijnymi, polonijnej kulturze, edukacji, 
nauce, sporcie i turystyce, duszpasterstwie 
i mediach. Zapoznano się też z postulatami 
Polaków z zagranicy, dotyczącymi kształtu 
polityki polonijnej państwa polskiego.

W Poznaniu w 2016 r., po raz pierwszy 
poza Warszawą, odbyło się uroczyste posie-
dzenie Zgromadzenia Narodowego, zwoła-
ne w celu wysłuchania orędzia prezydenta 
RP w 1050. rocznicę chrztu Polski. Z kolei 
w 2018 r. na Zamku Królewskim w War-
szawie posłowie i senatorowie wysłuchali 
orędzia prezydenta Andrzeja Dudy, wygło-
szonego z okazji 550-lecia parlamentaryzmu 
RP i  100-lecia odzyskania niepodległości. 
W 2019 r. uroczyście obchodzono natomiast 
30. rocznicę wolnych wyborów do odrodzo-
nego Senatu.
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duchowieństwa i korpusu dyplomatyczne-
go, m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, 
marszałek senior Sejmu Antoni Maciere-
wicz, premier Mateusz Morawiecki, nun-
cjusz apostolski w  Polsce abp Salvatore 
Pennacchio, pierwszy prezes Sądu Najwyż-
szego Małgorzata Gersdorf, przewodniczący 
Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur, 
przewodniczący Państwowej Komisji Wy-
borczej Wiesław Kozielewicz, rzecznik praw 
obywatelskich Adam Bodnar i rzecznik praw 
dziecka Mikołaj Pawlak.

Przed posiedzeniem prezydent Andrzej 
Duda, w towarzystwie marszałek senior Se-
natu Barbary Borys-Damięckiej oraz byłych 
marszałków Izby: Bogdana Borusewicza, 
Stanisława Karczewskiego i Longina Pastu-
siaka, złożył wiązanki kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą senatorów II Rzeczpospoli-
tej, pomordowanych, poległych, zaginionych 
i zmarłych w latach II wojny światowej i po-
wojennym okresie represji.

Otwierając posiedzenie, prezydent An-
drzej Duda podziękował 18,5 mln Polaków, 
którzy zapewnili wysoką frekwencję w wy-
borach parlamentarnych. Powiedział, że to 
dla niego wielka satysfakcja, ponieważ za-
leży mu na tym, aby „demokracja w Polsce 

Senatorowie X kadencji

13 października 2019 r. odbyły się wybory 
parlamentarne. W ich wyniku wyłoniono 
Senat X kadencji. Senatorów wybierano 
w 100 okręgach spośród 278 kandydatów, 
zgłoszonych przez 53 komitety wyborcze. 
Frekwencja wyborcza wynosiła 61,74%.

W Senacie X kadencji zasiadło 48 sena-
torów zgłoszonych przez Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość, 43 – przez Koali-
cyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatel-
ska PO .N IPL Zieloni, 3 zgłoszonych przez 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Lu-
dowe, 2 – przez Komitet Wyborczy Sojusz 
Lewicy Demokratycznej i  4 zgłoszonych 
przez własne komitety wyborcze. 

Staż parlamentarny ma 80 senatorów. 
W poprzednich kadencjach 61 spośród nich 
było senatorami, 38 – posłami, a 10 spra-
wowało mandat posła do Parlamentu Eu-
ropejskiego. Do Senatu X kadencji wybrano  
76 mężczyzn i 24 kobiety. Średnia wieku wy-
nosi ok. 58 lat. Mniej niż 40 lat ma 4 senato-
rów, powyżej 70 – 6 senatorów, 2 senatorów 
liczy więcej niż 80 lat.

Senat X kadencji zebrał się na swoim  
1. posiedzeniu 12–13 listopada 2019 r. Przy-
byli na nie przedstawiciele najwyższych 
urzędów i instytucji państwowych, wojska, 



4 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

się umacniała, obywatelskość była coraz 
większa, wraz ze świadomością, że warto 
brać sprawy w swoje ręce, bo głos ma zna-
czenie”. „Cieszę się, że w Senacie dzisiaj jest 
reprezentowane tak szerokie spektrum po-
lityczne, prawie tak szerokie, jak w polskim 
Sejmie” – zadeklarował prezydent. „Wierzę 
w to, że to będzie dobra kadencja” – oznaj-
mił. Prezydent przypomniał, że głos Senatu 
był przez niego uwzględniany dużo częś-
ciej niż przez jego poprzedników. „Myślę,  
że będzie to Senat ważny, niewykluczone,  
że będzie to Senat trudny. Nie ma tutaj dzi-
siaj jednoznacznej większości senackiej, są 
senatorowie niezależni, oczywiście, więk-
szość mandatów zdobył obóz Zjednoczo-
nej Prawicy, czy też – jak ja to wolę mówić  
–zjednoczonych konserwatystów, ale na 
pewno będzie dyskusja i na pewno będzie 
debata. I myślę, że wiele tych debat będzie 
bardzo ciekawych i wiele tych debat będzie 
zasługiwało na uwzględnienie” – podkreślił. 

Inauguracyjnemu posiedzeniu prze-
wodniczyła marszałek senior Barbara 
Borys-Damięcka, która podziękowała Pola-
kom, także tym rozsianym po całym świecie,  
za liczny udział w  wyborach. Nawiązując  
do częstego określania Senatu jako izby zadu-
my i refleksji, powiedziała: „Przez wiele osób 
jest postrzegany jako organ służący li tylko 
do zatwierdzania tego, co nadejdzie z Sej-
mu. Bez własnego stanowiska, w krótkim 
(..) czasie przyjmujący ustalenia sejmowej  
opcji większościowej rządzących”. Zazna-
czyła jednak, że, jeśli tak było, to „nie zna-
czy, że tak musi być dalej”. „I my mamy dziś 
wielką szansę na dokonanie zmian, lep-
sze procedowanie, rzetelniejsze i uczciw-
sze, proobywatelskie i zgodne z prawem”  
– mówiła. Marszałek senior odwołała się do 

Regulaminu Senatu, zgodnie z którym se-
natorowie pełnią wolny mandat senatorski, 
a w swojej działalności kierują się dobrem 
narodu i własnym sumieniem. „Ta dziesiąta 
kadencja daje wszystkim senatorom szan-
sę i możliwość osiągnięcia tych szczytnych 
celów, bo nie wolno nam zapominać, z czy-
jego wyboru znaleźliśmy się w tych ławach. 
To nie partie, rząd czy ślepy traf nas wybrał. 
Wybrali nas obywatele miast, miasteczek, 
wsi, osiedli, gmin i to są nasi przełożeni, któ-
rzy nam zaufali” – mówiła. Zwróciła uwagę, 
że „Senat ma swoją moc”. „Może przepro-
wadzać swoje inicjatywy ustawodawcze, 
uchwały, wysłuchania publiczne, prowadzić 
solidną debatę” – dodała.

Senatorowie złożyli ślubowanie. W wy-
niku głosowania Izba dokonała też wyboru 
marszałka Senatu. Został nim senator To-
masz Grodzki (KO), który uzyskał 51 gło-
sów. Marszałek Senatu powiedział, że jego 
wybór to zwycięstwo demokracji. Oświad-
czył, że błędne jest myślenie, iż rolą Sena-
tu jest być hamulcowym dla Sejmu. „Senat 
musi tylko i wyłącznie wrócić do swojej roli, 
czyli zamiast szybkiego prawa ustanawiać 
dobre prawo” – mówił. Podkreślił, że Se-
nat „jest emanacją narodu”, a to oznacza, 
że „możemy się spierać, ale jednocześnie 
musimy pamiętać, że reprezentujemy, jak 
mało kto, majestat Rzeczypospolitej i potęgę 
tego narodu, którego musimy strzec i chro-
nić”. Marszałek Tomasz Grodzki zaznaczył, 
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że przybywa ze Szczecina, w którym „na-
uczyliśmy się, że można, szanując siebie 
nawzajem, utrzymywać swoje tradycje, 
żyć w zgodzie, budując dobrobyt zachod-
nich rubieży Rzeczpospolitej”. Podkreślił 
też, że reprezentuje świat medycyny, gdzie 
przysięga Hipokratesa zobowiązuje do 
tego, by wszystkich traktować jednakowo.  
„To nas uczy tolerancji, tego, że każdy Polak, 

każda Polka, każdy obywatel naszego kraju 
ma równe prawa, i tego, że różnorodność 
w naszym narodzie jest jego siłą, ponieważ 
za różnorodnością idzie kreatywność” – po-
wiedział. Na wicemarszałków Senatu zosta-
li wybrani senatorowie: Bogdan Borusewicz 
(KO), Michał Kamiński (PSL), Stanisław 
Karczewski (PiS) i  Gabriela Morawska-
-Stanecka (Lewica). 
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Wybrano również 8 sekretarzy Izby, 
którymi zostali senatorowie: Rafał Amb-
rozik, Wiktor Durlak, Mariusz Gromko, 

Agnieszka Gorgoń-Komor, Agnieszka Ko-
łacz-Leszczyńska, Aleksander Szwed, Ry-
szard Świlski i Jerzy Wcisła.
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Gabriela MORAWSKA-STANECKA
Komitet 
Wyborczy 
Sojusz Lewicy 
Demokratycznej 

Okręg wyborczy 
nr 75, Katowice

ur. 1968 

Michał KAMIŃSKI
Komitet 
Wyborczy 
Polskie 
Stronnictwo 
Ludowe

Okręg wyborczy 
nr 41, Warszawa

ur. 1972 

Poseł na Sejm 
III–IV i VIII kadencji; poseł do Parlamentu 
Europejskiego V–VII kadencji 

Bogdan BORUSEWICZ
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 65, Gdańsk

ur. 1949 

Poseł na Sejm I–III kadencji; marszałek 
Senatu VI–VIII kadencji, wicemarszałek 
Senatu IX kadencji

Tomasz GRODZKI
Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Koalicja Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy nr 97, 
Szczecin

ur. 1958 

Senator IX kadencji

Stanisław KARCZEWSKI
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 49, Radom

ur. 1955 

Marszałek Senatu 
IX kadencji, 
wicemarszałek 

Senatu VIII kadencji, senator VI–VII 
kadencji

Wicemarszałkowie

Marszałek S
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Halina BIEDA 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 71, Katowice

ur. 1962 

Jacek BOGUCKI
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 61, Białystok

ur. 1959 

Poseł na Sejm 
V–VIII kadencji

Ryszard BOBER
Komitet 
Wyborczy Polskie 
Stronnictwo 
Ludowe

Okręg wyborczy 
nr 12, Toruń

ur. 1956 

Przemysław BŁASZCZYK
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 25, Sieradz

ur. 1977 

Senator 
VII–IX kadencji

Włodzimierz BERNACKI

Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 34, Tarnów

ur. 1960 

Poseł na Sejm 
VII–VIII kadencji 

Paweł ARNDT
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni
Okręg wyborczy 
nr 92, Konin
ur. 1954 

Poseł na Sejm III  
   i V–VIII kadencji

Rafał AMBROZIK
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 29, Piotrków 
Trybunalski

ur. 1979 

Senator 
IX kadencji

Grzegorz BIERECKI
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 17, Chełm

ur. 1963 

Senator 
VIII–IX kadencji

SenatorowieS
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Alicja CHYBICKA
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 7, Wrocław

ur. 1951 

Senator VIII kadencji; posłanka na Sejm 
VIII kadencji

Marek BOROWSKI
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 42, Warszawa

ur. 1946 

Marszałek Sejmu IV kadencji, wicemar-
szałek Sejmu II–III kadencji, poseł na Sejm 
I i VI kadencji; senator VIII–IX kadencji

Margareta BUDNER
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 93, Konin

ur. 1975 

Senator 
VI i IX kadencji

Barbara BORYS-DAMIĘCKA
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 43, Warszawa

ur. 1937 

   Senator 
   VII–IX kadencji

Jacek BURY
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 16, Lublin

ur. 1967 

Marcin BOSACKI
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 91, Poznań

ur. 1970 

Jerzy CHRÓŚCIKOWSKI
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 19, Chełm

ur. 1953 

Senator IV 
i VI–IX kadencji

Krzysztof BREJZA
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 10, Bydgoszcz

ur. 1983 

   Poseł na Sejm 
   VI–VIII kadencji

S
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2019
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Leszek CZARNOBAJ
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 67, Gdańsk

ur. 1956 

   Senator 
   VIII–IX kadencji

Dorota CZUDOWSKA
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy 
nr 3, Legnica

ur. 1953 

Senator IV, 
VIII–IX kadencji

Wiesław DOBKOWSKI
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 28, Piotrków 
Trybunalski

ur. 1953 

Senator 
VII–IX kadencji

Wiktor DURLAK
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 37, Nowy Sącz

ur. 1983 

Grzegorz CZELEJ
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 15, Lublin

ur. 1964 

Wicemarszałek 
Senatu 
IX kadencji; 

   senator 
   VII–VIII kadencji

Robert DOWHAN
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni
Okręg wyborczy 
nr 20, 
Zielona Góra
ur. 1967 

   Senator 
   VIII–IX kadencji

Jerzy CZERWIŃSKI
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy 
nr 51, Opole

ur. 1960 

Poseł na Sejm IV 
kadencji; senator 
IX kadencji

Artur DUNIN
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 23, Łódź

ur. 1969 

   Poseł na Sejm 
   VI–VIII kadencji
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Stanisław GOGACZ
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 14, Lublin

ur. 1959 

Senator IV 
i VII–IX kadencji

Mieczysław GOLBA
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 58, Krosno

ur. 1966 

Poseł na Sejm 
V–VII kadencji; 
senator 

   IX kadencji

Agnieszka GORGOŃ-KOMOR
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg 
wyborczy nr 78, 
Bielsko-Biała

ur. 1970 

Jerzy FEDOROWICZ
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 32, Kraków

ur. 1947 

Poseł na Sejm V–VII kadencji; senator 
IX kadencji

Zygmunt FRANKIEWICZ
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 70, Katowice

ur. 1955 

Ewa GAWĘDA
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg 
wyborczy nr 72, 
Bielsko-Biała

ur. 1971 

Stanisław GAWŁOWSKI
Komitet 
Wyborczy 
Wyborców 
Demokracja 
Obywatelska

Okręg wyborczy 
nr 100, Koszalin

ur. 1968 

Poseł na Sejm 
   V–VIII kadencji

Beniamin GODYLA
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 53, Opole

ur. 1965 
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Jolanta HIBNER 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 40, Warszawa

ur. 1951

Posłanka na Sejm V–VI i VIII kadencji; 
posłanka do Parlamentu Europejskiego 
VII kadencji

Mariusz GROMKO
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 60, Białystok

ur. 1978

Jan HAMERSKI
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 36, Nowy Sącz

ur. 1951

Senator 
IX kadencji

Danuta JAZŁOWIECKA 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni
Okręg wyborczy 
nr 52, Opole
ur. 1957
Posłanka na Sejm 

V–VI kadencji; posłanka do Parlamentu 
Europejskiego VII–VIII kadencji

Jan MARIA JACKOWSKI 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 39, Płock

ur. 1958

Poseł na Sejm III 
kadencji; senator 
VIII–IX kadencji

Kazimierz KLEINA
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 62, Słupsk

ur. 1958

Senator IV i VII–IX kadencji; poseł 
na Sejm V kadencji

Bogdan KLICH
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni
Okręg wyborczy 
nr 33, Kraków
ur. 1960
Poseł na Sejm 

IV kadencji; poseł do Parlamentu 
Europejskiego VI kadencji; senator 
VIII–IX kadencji

Janusz GROMEK
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 99, Koszalin

ur. 1956
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Władysław KOMARNICKI 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni
Okręg wyborczy 
nr 21, 
Zielona Góra
ur. 1945

   Senator 
   IX kadencji

Andrzej KOBIAK 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 9, Bydgoszcz

ur. 1951

   Senator 
   VIII–IX kadencji

Maria KOC 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 47, Siedlce

ur. 1964

Wicemarszałek 
Senatu IX 
kadencji, senator 
VIII kadencji

Marek KOMOROWSKI 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 59, Białystok

ur. 1959

Magdalena KOCHAN 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 98, Szczecin

ur. 1950

   Posłanka na Sejm 
   V–VIII kadencji

Wojciech KONIECZNY 
Komitet 
Wyborczy 
Sojusz Lewicy 
Demokratycznej

Okręg 
wyborczy nr 69, 
Częstochowa

ur. 1970

Agnieszka KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 4, Wałbrzych

ur. 1972

   Posłanka na Sejm 
   VII–VIII kadencji

Tadeusz KOPEĆ
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg 
wyborczy nr 79, 
Bielsko-Biała

ur. 1960

Poseł na Sejm 
V–VI kadencji; 

   senator 
   VIII–IX kadencji
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Małgorzata KOPICZKO 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 87, Olsztyn

ur. 1967

Senator 
IX kadencji

Jan Filip LIBICKI 
Komitet 
Wyborczy Polskie 
Stronnictwo 
Ludowe

Okręg wyborczy 
nr 89, Piła

ur. 1971

Poseł na Sejm 
V–VI kadencji; 

   Senator 
   VIII–IX kadencji

Stanisław LAMCZYK 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 63, Słupsk

ur. 1957

   Poseł na Sejm 
   V–VIII kadencji

Ryszard MAJER 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg 
wyborczy nr 68, 
Częstochowa

ur. 1971

Senator 
IX kadencji

Waldemar KRASKA 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 48, Siedlce

ur. 1963

Senator 
VI–IX kadencji

Maciej ŁUCZAK 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 26, Sieradz

ur. 1967

Senator 
IX kadencji

Józef ŁYCZAK 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 13, Toruń

ur. 1952

Senator 
IX kadencji

Krzysztof KWIATKOWSKI 
Komitet 
Wyborczy 
Wyborców 
Krzysztofa 
Kwiatkowskiego

Okręg wyborczy 
nr 24, Łódź

ur. 1971

Senator 
   VII kadencji; 
   poseł na Sejm 
   VII kadencji
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Beata MAŁECKA-LIBERA 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 76, Katowice

ur. 1954

   Posłanka na Sejm 
   V–VIII kadencji

Antoni MĘŻYDŁO 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 11, Toruń

ur. 1954

   Poseł na Sejm 
   IV–VIII kadencji

Jolanta MATECKA 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 95, Kalisz

ur. 1956

Stanisław OŻÓG 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 56, Rzeszów

ur. 1953 

Poseł na Sejm 
V–VII kadencji; 
poseł 

   do Parlamentu 
   Europejskiego 
   VIII kadencji

Robert MAMĄTOW 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 46, Siedlce

ur. 1957

Senator 
VIII–IX kadencji

Krzysztof MRÓZ 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 2, Legnica

ur. 1977

Senator 
IX kadencji

Marek MARTYNOWSKI 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 38, Płock

ur. 1970

Senator 
VIII–IX kadencji

Bogusława ORZECHOWSKA 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 85, Elbląg

ur. 1957

Senator 
IX kadencji
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Andrzej PAJĄK 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 30, Kraków

ur. 1955

Poseł na Sejm 
VI kadencji; 
senator 
VIII–IX kadencji

Wojciech PIECHA 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg 
wyborczy nr 73, 
Bielsko-Biała

ur. 1958

Senator 
IX kadencji

Marek PLURA 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 80, Katowice

ur. 1970

Poseł na Sejm VI–VII kadencji; poseł do 
Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Janusz PĘCHERZ 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 96, Kalisz

ur. 1954

Aleksander POCIEJ 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 45, Warszawa

ur. 1965

   Senator 
   VIII–IX kadencji

Marek PĘK 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 31, Kraków

ur. 1975

Wicemarszałek 
Senatu 
IX kadencji

Zdzisław PUPA 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 55, Rzeszów

ur. 1960

Poseł na Sejm 
III kadencji; 
senator 
VII–IX kadencji

Jadwiga ROTNICKA 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 90, Poznań

ur. 1943

   Senator 
   VII–IX kadencji
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Jarosław RUSIECKI 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 82, Kielce

ur. 1961

Poseł na Sejm 
V–VII kadencji; 
senator 
VIII–IX kadencji

Michał SEWERYŃSKI 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 27, Sieradz

ur. 1939

Wicemarszałek 
Senatu 
IX kadencji, 

   senator 
   VIII kadencji

Sławomir RYBICKI 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 64, Słupsk

ur. 1960

Poseł na Sejm IV–VII kadencji; senator 
IX kadencji

Wojciech SKURKIEWICZ 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 50, Radom

Senator VII–VIII 
kadencji; poseł 
na Sejm VIII 
kadencji

Janina SAGATOWSKA 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 54, Rzeszów

ur. 1950

Senator V–VI, 
VIII–IX kadencji

Krzysztof SŁOŃ 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 83, Kielce

ur. 1964

Senator VIII–IX 
kadencji

Joanna SEKUŁA
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 77, Katowice

ur. 1961

Lidia STAROŃ
Komitet 
Wyborczy 
Wyborców Lidia 
Staroń – Zawsze 
po stronie ludzi

Okręg wyborczy 
nr 86, Olsztyn

ur. 1960

Posłanka na Sejm 
   V–VII kadencji; 
   senator 
   IX kadencji
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Adam SZEJNFELD 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 88, Piła

ur. 1958

Poseł na Sejm III–VII kadencji; poseł do 
Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Dorota TOBISZOWSKA 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 74, Katowice

ur. 1966

Aleksander SZWED 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 5, Wałbrzych

ur. 1982

Senator 
IX kadencji

Rafał ŚLUSARZ 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 1, Legnica

ur. 1962

Senator VI i IX 
kadencji

Wadim TYSZKIEWICZ 
Komitet 
Wyborczy 
Wyborców 
Wadim 
Tyszkiewicz

Okręg wyborczy 
nr 22, Zielona 
Góra

ur. 1958

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 44, Warszawa

ur. 1964

Wicemarszałek Sejmu IV kadencji, poseł 
na Sejm I, III i V–VII kadencji; poseł do 
Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Ryszard ŚWILSKI 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 66, Gdańsk

ur. 1971

Jerzy WCISŁA 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 84, Elbląg

ur. 1958

   Senator 
   IX kadencji
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Kazimierz WIATR 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 35, Tarnów

ur. 1955

Senator 
VI–IX kadencji 

Barbara ZDROJEWSKA 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 8, Wrocław

ur. 1960

   Senator 
   IX kadencji

Józef ZAJĄC 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 18, Chełm

ur. 1947

Senator 
VIII–IX kadencji

Jacek WŁOSOWICZ 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość 

Okręg wyborczy 
nr 81, Kielce

ur. 1966

Senator 
VI i IX kadencji; 
poseł 

   do Parlamentu 
   Europejskiego 
   VII kadencji

Bogdan ZDROJEWSKI 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 6, Wrocław

ur. 1957

Senator IV kadencji; poseł na Sejm 
IV–VII kadencji; poseł do Parlamentu 
Europejskiego VIII kadencji

Alicja ZAJĄC 
Komitet 
Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy 
nr 57, Krosno

ur. 1953

Senator 
VII–IX kadencji

Wojciech ZIEMNIAK 
Koalicyjny 
Komitet 
Wyborczy 
Koalicja 
Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni

Okręg wyborczy 
nr 94, Kalisz

ur. 1956

   Poseł na Sejm 
   V–VIII kadencji
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Rozpatrzone ustawy

85. posiedzenie Senatu IX kadencji 
(25–27 września;  
17–18 października 2019 r.)

Status polskiego związku sportowego 

Organizacjom łatwiej będzie uzyskać status 
polskiego związku sportowego dzięki no-
welizacji ustawy o sporcie, przyjętej przez 
Izbę bez poprawek. Zwiększa ona upraw-
nienia ministra sportu i turystyki, który 
– w drodze rozporządzenia – będzie mógł 
rozszerzać wykaz międzynarodowych fede-
racji sportowych, do których przynależność 
umożliwi ubieganie się o zmianę statusu 
organizacji na polski związek sportowy.

Minister sportu będzie mógł przedsta-
wiać wykaz organizacji międzynarodowych, 
niebędących na liście MKOl, do których przy-
należność umożliwi starania o utworzenie 
polskiego związku sportowego, po spełnieniu 
wszelkich innych kryteriów. Minister, przy-
gotowując wykaz, będzie brał pod uwagę np. 
aktywny udział organizacji w walce z dopin-
giem, jej zasięg działania oraz popularność 
i poziom rozwoju danego sportu. Nadanie or-
ganizacjom statusu polskiego związku sporto-
wego pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa 
zawodników uczestniczących w rywalizacji.

Usprawnienia przejazdu służb 
ratowniczych

Krótszy czas przejazdu służb ratowni-
czych do poszkodowanych ma zapewnić 

nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym, przyjęta przez Senat bez popra-
wek. W tym celu wprowadza do przepisów 
tzw. korytarz życia i  jazdę „na suwak”,  
co powinno zmniejszyć zatory drogowe 
i poprawić bezpieczeństwo przy wykony-
waniu manewru zmiany pasa ruchu. 

W razie zwiększenia natężenia ruchu 
utrudniającego przejazd pojazdów uprzywi-
lejowanych, szczególnie ratowniczych, kieru-
jący poruszający się drogą z 2 pasami ruchu 
w tym samym kierunku będą mieli obowią-
zek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej 
i prawej krawędzi jezdni. Na jezdni z więcej 
niż 2 pasami ruchu w tym samym kierunku 
poruszający się skrajnym lewym pasem ru-
chu będzie musiał zjechać jak najbliżej lewej 
krawędzi pasa, a poruszający się pasami są-
siednimi będą zobowiązani zjechać jak najbli-
żej prawej krawędzi swoich pasów.

Gdy nie będzie możliwa ciągła konty-
nuacja jazdy pasem ruchu na jezdni z więcej 
niż 1 pasem w tym samym kierunku jazdy 
z powodu utrudnienia na tym pasie lub za-
nikania tego pasa, kierujący pojazdem poru-
szającym się sąsiednim pasem ruchu będzie 
zobowiązany umożliwić kierującemu pojaz-
dem na takim pasie ruchu zmianę tego pasa 
na sąsiedni. Manewr zmiany pasa ruchu 
powinien następować w sposób pojedynczy 
i naprzemienny.

Powództwa o zaprzeczenie  
macierzyństwa lub ustalenie  
bezskuteczności uznania ojcostwa

Bieg 3-letniego terminu wytoczenia 
przez dziecko powództwa o zaprzeczenie 

Z posiedzeń Senatu
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adopcję w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej lub osobistej z pominięciem postępo-
wania o przysposobienie czy zataja ten fakt 
przed sądem orzekającym w postępowaniu 
o przysposobienie. Taka sama kara ma gro-
zić osobie, która wyraża zgodę na adopcję 
dziecka przez siebie na takich warunkach. 
Jeżeli korzyść nie zostanie zatajona przed 
sądem, to sąd uzna, czy doszło do transak-
cji, która wyklucza możliwość adopcji, czy 
jedynie do nieznaczącej gratyfikacji. Chodzi 
o to, by nie przekreślać adopcji, gdy matka 
przyjmie od przyszłych rodziców adopcyj-
nych drobny prezent, np. pieluszki czy mle-
ko dla niemowlęcia.

Minimalne stawki wynagrodzeń  
pracowników jednostek naukowych PAN

Unormowanie kwestii minimalnego wyna-
grodzenia pracowników jednostek nauko-
wych PAN, a także kosztów uzyskiwania 
przychodów przez pracowników wyko-
nujących zadania związane z prowadze-
niem działalności naukowej w niektórych 
podmiotach systemu szkolnictwa wyższe-
go i nauki ma na celu nowelizacja ustawy 
o Polskiej Akademii Nauk, przyjęta przez 
Izbę bez poprawek. Nowela przewiduje 
wprowadzenie minimalnych stawek wy-
nagrodzeń zasadniczych dla pracowników 
naukowych instytutów PAN na poziomie 
równym stawkom minimalnym dla pra-
cowników państwowych uczelni wyższych. 
W  praktyce minimalne wynagrodzenia 
pracowników naukowych PAN powinny 
wzrosnąć.

Zgodnie z  nowelizacją wykonywanie 
obowiązków pracowników naukowych za-
trudnionych w  naukowych instytutach 
PAN lub pracujących w pionie badawczym 
stanowi działalność twórczą o indywidual-
nym charakterze. Dzięki temu będą mogli 
liczyć 50% kosztów uzyskania przychodów 

macierzyństwa albo ustalenie bezskutecz-
ności uznania ojcostwa zostanie określony 
tak jak w wypadku zaprzeczenia ojcostwa 
zgodnie nowelizacją kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego, którą Senat poparł bez 
poprawek. Termin 3-letni będzie liczony 
od osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, 
chyba że o rozbieżności między ustaloną 
prawnie więzią a więzią biologiczną dzie-
cko dowie się dopiero po osiągnięciu pełno-
letności, wtedy bieg terminu rozpocznie się 
od daty dowiedzenia się o tej okoliczności.

Ustawa, której projekt przedstawił Se-
nat, dostosowuje prawo do wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 18/17). 

Penalizacja nielegalnych adopcji

Kary za nielegalne lub przeprowadzone 
z obejściem prawa adopcje dzieci wprowa-
dza nowelizacja ustawy – Kodeks karny 
oraz ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego, przyjęta przez Senat bez poprawek. 
Od 3 miesięcy do 5 lat więzienia będzie gro-
zić osobie, która, mając władzę rodziciel-
ską nad dzieckiem, wyraża zgodę na jego 
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o trzeciego zastępcę przewodniczącego, aby 
równomiernie i proporcjonalnie podzielić 
obowiązki zastępców między podstawowe 
sektory rynku finansowego: bankowy, ubez-
pieczeniowy i kapitałowy.

Niższa stawka akcyzy dla pojazdów  
o napędzie spalinowo-elektrycznym

Stawka podatku akcyzowego dla pojazdów 
o hybrydowym napędzie spalinowo-elek-
trycznym, w którym energia elektryczna nie 
jest akumulowana poprzez podłączenie ze-
wnętrznego źródła zasilania, zostanie obni-
żona o 50% na podstawie nowelizacji ustawy 
o podatku akcyzowym, przyjętej przez Izbę 
bez poprawek. Zgodnie z nowymi przepisa-
mi samochody hybrydowe o pojemności sil-
nika większej niż 2000 cm3, ale nie wyższej 
niż 3500 cm3, mają być objęte 9,3-procento-
wym podatkiem akcyzowym. W wypadku 
pojazdów z silnikami do 2000 cm3 stawka 
podatku ma wynosić 1,55%. 

do całości wynagrodzenia. Dotyczy to nie tyl-
ko pracowników PAN, ale również Między-
narodowego Instytutu Biologii Molekularnej 
i  Komórkowej w  Warszawie, instytutów 
badawczych i  instytutów Sieci Badawczej 
Łukasiewicz. 

Większa przejrzystość działalności  
spółek giełdowych 

Zmiany w krajowym porządku prawnym 
z uwagi na wejście w życie regulacji praw-
nych UE, dotyczących zasad publikowania 
prospektów w związku z emisją papierów 
wartościowych i zachęcania akcjonariuszy 
spółek publicznych do długoterminowego 
zaangażowania, wprowadza nowelizacja 
ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych, którą Senat poparł 
bez poprawek. 

W noweli wprowadzono wymóg ustano-
wienia przez spółki, których akcje są dopusz-
czone do  obrotu na rynku regulowanym, 
polityki wynagrodzeń dla członków zarządu 
i rady nadzorczej oraz sporządzania okre-
sowych sprawozdań z jej realizacji. Powin-
no to zwiększyć przejrzystość działalności 
spółek giełdowych i wpływ akcjonariuszy 
na ich sprawy. Założono m.in: wzmocnienie 
nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad 
ofertami publicznymi papierów wartościo-
wych; rozszerzenie składu osobowego KNF 
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który zostanie powiadomiony telefonicznie 
lub za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej o stanie prowadzonej sprawy. Będzie to 
możliwe dzięki powstaniu RDK, w którym 
gromadzone będą dane kontaktowe obywa-
teli (imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail 
lub numer telefonu). Wprowadzenie danych 
do RDK przez obywateli będzie dobrowolne. 
Dostęp do tych danych zyskają tylko wska-
zane w ustawie instytucje. Zakłada się, że do 
końca marca 2021 r. w RDK znajdą się dane 
ok. 2 mln osób. 

Uproszczenie postępowania  
przed Urzędem Patentowym

Uproszczenie postępowania przed Urzę-
dem Patentowym i zwiększenie dostępno-
ści pomocy prawnej związanej z ochroną 
wynalazków przewiduje nowela ustawy 
– Prawo własności przemysłowej, przyję-
ta przez Senat bez poprawek. Najważniej-
sze zmiany dotyczą m.in. doprecyzowania 
pojęcia wynalazku, eliminacji niejasności 
w kwestii ochrony praw własności przemy-
słowej, zwolnienia z opłat okresowych na 
wzory przemysłowe i znaki towarowe dla 
małych i średnich przedsiębiorstw w po-
czątkowej fazie ich działania. 

Nowe przepisy regulują m.in. kwestie 
udzielania patentów na wynalazki, przyzna-
wania praw ochronnych na wzory użytkowe 
i znaki towarowe, a także praw z zakresu re-
jestracji wzorów przemysłowych, topografii 
układu scalonego i oznaczeń geograficznych. 

1. posiedzenie Senatu X kadencji 
(12–13 listopada 2019 r.)

Inauguracja prac Izby

Na 1. posiedzeniu Izba dokonała wybo-
ru senatora Tomasza Grodzkiego (KO) 

Kryteria ustalania kosztów przejazdu  
niepełnosprawnego dziecka do szkoły

Kryteria ustalania kosztów przejazdu dzie-
cka i jego opiekuna, które są zwracane opie-
kunom dowożącym dzieci niepełnosprawne 
lub inne osoby uprawnione do szkoły lub 
przedszkola, określa nowelizacja ustawy  
– Prawo oświatowe, uchwalona z inicjaty-
wy Senatu i poparta przez niego bez popra-
wek. Nowela stanowi wykonanie wyroku 
TK (sygn. akt S 1/17). 

Rejestr danych kontaktowych

Utworzenie rejestru danych kontaktowych 
(RDK), który będzie rejestrem centralnym, 
prowadzonym przez ministra właściwego 
ds.  informatyzacji, rejestrującym dane 
w czasie rzeczywistym, przewiduje noweli-
zacja ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publicz-
ne, którą Senat poparł bez poprawek. 

Nowe przepisy mają ułatwić i  przy-
spieszyć załatwianie spraw urzędowych, 
a także pomóc uniknąć ewentualnych ne-
gatywnych konsekwencji, wynikających 
np. z  nieterminowego załatwienia jakiejś 
sprawy, dzięki umożliwieniu bezpośrednie-
go kontaktu administracji z  obywatelem, 
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obsługi, a także renta socjalna i zasiłek po-
grzebowy, który przysługuje w razie śmier-
ci osoby pobierającej rentę socjalną. 

Zgodnie z nowelizacją pieniądze na re-
fundację tzw. trzynastych emerytur i rent, 
wypłaconych w 2019 r. z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (FUS), są kosztami Fun-
duszu Solidarnościowego, który przekaże do 
FUS pieniądze na refundację tego świadcze-
nia. Minister finansów wpłaci do Funduszu 
Rezerwy Demograficznej pieniądze z budże-
tu państwa, zablokowane w części dotyczącej 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Fundu-
szowi z kolei zostanie udzielona nieopro-
centowana pożyczka do 9 mld zł z Funduszu 
Rezerwy Demograficznej. 

W wyniku nowelizacji maksymalny li-
mit wydatków w latach 2019–28 zwiększy się 
z prawie 23,7 mln zł do 32,2 mln zł. Źródło 
przychodów funduszu stanowią obowiązkowa 
składka w wysokości 0,15% podstawy wymia-
ru składki na Fundusz Pracy, a także danina 
solidarnościowa od dochodów osób fizycz-
nych w wysokości 4% nadwyżki dochodów 
powyżej 1 mln zł za rok podatkowy. Suma 
dochodów będzie pomniejszana o zapłacone 
składki na ubezpieczenia społeczne. Pierw-
szy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą 
w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r. 

W  wyniku głosowań Izba odrzuciła 
wnioski o odrzucenie ustawy i o jej przyję-
cie bez poprawek. Senatorowie opowiedzieli 

na marszałka Senatu. Wicemarszałkami 
zostali senatorowie: Bogdan Borusewicz 
(KO), Michał Kamiński (PSL), Stanisław 
Karczewski (PiS) i Gabriela Morawska-Sta-
necka (Lewica). Wybrano również 8 senato-
rów sekretarzy. 

Drugiego dnia obrad Izba powołała 
Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Se-
natorskich. Senat, na wniosek tej komisji, 
powołał 16 komisji senackich i wybrał ich 
przewodniczących: Komisja Budżetu i Fi-
nansów Publicznych (senator Kazimierz 
Kleina), Komisja Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności (senator Marek Pęk), Ko-
misja Infrastruktury (senator Jan Hamer-
ski), Komisja Kultury i Środków Przekazu 
(senator Barbara Zdrojewska), Komisja Na-
uki, Edukacji i Sportu (senator Kazimierz 
Wiatr), Komisja Obrony Narodowej (senator 
Jarosław Rusiecki), Komisja Praw Człowie-
ka, Praworządności i Petycji (senator Alek-
sander Pociej), Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej (senator Jan Filip 
Libicki), Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(senator Jerzy Chróścikowski), Komisja Sa-
morządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej (senator Zygmunt Frankie-
wicz), Komisja Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą (senator Kazimierz 
Michał Ujazdowski), Komisja Spraw Zagra-
nicznych i Unii Europejskiej (senator Bog-
dan Klich), Komisja Środowiska (senator 
Zdzisław Pupa), Komisja Ustawodawcza 
(senator Krzysztof Kwiatkowski), Komisja 
Zdrowia (senator Beata Małecka-Libera), 
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Se-
natorskich (senator Sławomir Rybicki).

2. posiedzenie Senatu X kadencji 
(17–18 grudnia 2019 r.)

Fundusz Solidarnościowy

Zakres zadań realizowanych przez fundusz, 
który zmieni nazwę na Fundusz Solidar-
nościowy, rozszerza nowela ustawy o Soli-
darnościowym Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. Umożliwia udzielenie 
wsparcia z jego środków nie tylko osobom 
niepełnosprawnym, ale także kolejnym 
grupom społecznym, czyli emerytom i ren-
cistom. Będą z niego finansowane m.in. tzw. 
trzynaste emerytury wraz z kosztami ich 
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– 0,06 zł, 1-litrowa butelka wina – 0,15 zł, 
a paczka papierosów – 1,02 zł. Cena cygar 
może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a 1 kg 
suszu tytoniowego – ok. 22,93 zł. Przewi-
dywana indeksacja akcyzy na używki nie 
obejmie cydru i perry o mocy nieprzekra-
czającej 5%, które pozostaną opodatkowane 
preferencyjną stawką podatku akcyzowego 
w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego 
wyrobu. Do końca czerwca 2020 r. obowiązu-
je zerowa stawka akcyzy na papierosy elek-
troniczne. Stawka akcyzy na płyn do nich 
wyniesie 0,55 zł za 1 ml. 

Papierowe i elektroniczne dokumenty  
dostawy w systemie EMCS PL2 

Do 31 stycznia 2021 r. zostanie przedłużony 
okres, w którym możliwa będzie dostawa 
wyrobów akcyzowych objętych monitoro-
waniem w Systemie Przemieszczania oraz 
Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL2 
zarówno na podstawie papierowego, jak 
i  elektronicznego dokumentu dostawy  
(e-DD) dzięki ustawie zmieniającej ustawę 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz ustawy – Prawo celne, przyjętej przez 
Senat bez poprawek. Dotyczy to wyrobów 
objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu 
na ich przeznaczenie (paliwa lotnicze, gaz 
płynny – LPG, paliwa żeglugowe, alkohol 
etylowy dla aptek i przemysłu spożywczego) 

się za wprowadzeniem 4 zmian do noweli. 
Jedna z nich zakłada, że środki Funduszu So-
lidarnościowego będzie można przeznaczyć 
tylko na realizację ściśle określonych zadań, 
takich jak programy rządowe i resortowe, 
mające na celu wsparcie społeczne, zawodo-
we lub zdrowotne osób niepełnosprawnych, 
wsparcie udzielane w ramach Funduszu Do-
stępności, a także na finansowanie świadcze-
nia uzupełniającego i kosztów związanych 
z jego uzyskaniem i wypłatą. Środki niewy-
datkowane w danym roku kalendarzowym 
przechodziłyby na  rok następny i  byłyby 
wykorzystywane jedynie na realizację ww. 
zadań. Pozostałe zmiany miały charakter 
legislacyjny.

Nowa stawka akcyzy

10-procentowy wzrost stawek podatku ak-
cyzowego na napoje alkoholowe (alkohol 
etylowy, piwo, wino, napoje fermentowa-
ne i wyroby pośrednie), wyroby tytoniowe 
(papierosy, tytoń do palenia, cygara i cy-
garetki), susz tytoniowy, płyn do papiero-
sów elektronicznych i wyroby nowatorskie 
przewiduje ustawa o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym, odrzucona przez Izbę.

Jak szacuje rząd, po 1 stycznia 2020 r. 
0,5-litrowa butelka wódki może podrożeć 
mniej więcej o 1,4 zł, 0,5-litrowa puszka piwa 
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przez Senat bez poprawek, do końca 2020 r. 
marszałkowie województw będą mogli za-
wierać umowy na przekazywanie dopłat 
do biletów ulgowych sprzedawanych przez 
komercyjnych przewoźników autobuso-
wych. Dzięki temu dotychczasowe ulgi będą 
obowiązywać również w roku przyszłym. 
Ważność zachowają także zezwolenia 
na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w krajowym transporcie zbiorowym.

Niższe składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe przedsiębiorców 
o dochodach do 120 tys. zł

Składki na  ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe przedsiębiorców, którzy osiąg-
nęli w poprzednim roku kalendarzowym 
przychód z pozarolniczej działalności go-
spodarczej nie wyższy niż 120 tys. zł, obni-
ża nowela ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz ustawy o Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej, przyjęta przez Izbę bez 
poprawek. Podstawę wymiaru składki uza-
leżnia od dochodu, w rozumieniu przepisów 
dotyczących podatku dochodowego od osób 
fizycznych, uzyskanego z tej działalności, 
z  wykorzystaniem   współczynnika 0,5, 
zgodnie ze wzorem wskazanym w ustawie. 
Podstawa wymiaru składek będzie stano-
wić zatem połowę dochodu z uwzględnie-
niem liczby dni prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

W ustawie rozszerzono również zakres 
danych, udostępnianych przez szefa Kra-
jowej Administracji Skarbowej Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych, o wysokość rocz-
nego dochodu z działalności gospodarczej, 

i wyrobów opodatkowanych zerową staw-
ką akcyzy ze względu na ich przeznacze-
nie (wyroby dla przemysłu chemicznego,  
np. rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmy-
wacze do  farb i  komponenty do  ich pro-
dukcji). Dotyczyć to będzie dokumentów 
dostawy wystawionych przed 1 lutego 2021 r.

Większy fundusz zapasowy NFZ

Zwiększenie o 2 mld zł funduszu zapasowe-
go Narodowego Funduszu Zdrowia na sfi-
nansowanie świadczeń opieki zdrowotnej 
i zasilenie Funduszu Wsparcia Policji kwo-
tą 1  mld  zł przewiduje nowela ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. 
Ustawa umożliwia ponadto wykorzystanie 
do 30 kwietnia 2020 r. środków zaplanowa-
nych w budżecie na 2019 r., przeznaczonych 
na: realizację „Programu modernizacji Po-
licji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w la-
tach 2017–2020” (103 mln 681 tys. 320 zł); 
zakup ambulansów dla ratownictwa me-
dycznego (20 mln 400 tys. zł); wydatki ma-
jątkowe dla  samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
(14 mln 202 tys. 272 zł).

Izba wprowadziła do ustawy poprawkę, 
zwiększającą do 3 mld zł kwotę, którą mi-
nister zdrowia może przekazać na fundusz 
zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Dopłaty do biletów ulgowych komercyjnych 
przewoźników autobusowych 

Na podstawie nowelizacji ustawy o pub-
licznym transporcie zbiorowym, przyjętej 
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TK wprowadzenie tego mechanizmu nastą-
piło z naruszeniem konstytucyjnej zasady 
zaufania do państwa i stanowionego przez 
nie prawa.

Projektowana nowelizacja ma na celu 
przywrócenie wyższej podstawy obliczenia 
emerytury osobom urodzonym w 1953 r., któ-
re pobrały wcześniejszą emeryturę na pod-
stawie wniosku złożonego przed 6 czerwca 
2012 r., a prawo do emerytury powszechnej 
uzyskały po 2012 r. Osoby te będą mogły bez-
terminowo wystąpić z wnioskiem o ponowne 
przeliczenie świadczenia. Projekt przewidu-
je też wypłatę wyrównania, gdy ponownie 
ustalona wysokość emerytury powszechnej 
będzie wyższa od tej wypłacanej dotychczas. 
Zasada ta będzie również stosowana do usta-
lenia wysokości renty rodzinnej. 

Senat IX kadencji 15 lipca 2019 r. wniósł 
do Sejmu projekt ustawy w sprawie przeli-
czenia wysokości emerytury kobiet z rocz-
nika 1953, posłowie nie zajęli się jednak 
nim przed końcem kadencji. Rzecznik praw 
obywatelskich zwrócił się do marszałka Se-
natu o ponowne zajęcie się tym projektem 
nowelizacji.

Podjęte uchwały

85. posiedzenie Senatu IX kadencji 
(25–27 września;  
17–18 października 2019 r.)

Izba podjęła uchwały: w sprawie ustanowie-
nia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego 
(projekt Komisji Kultury i Środków Przeka-
zu); ustanawiającą rok 2020 Rokiem Fizyki 
(inicjatywa senatora Kazimierza Wiatra); 
w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem 

uzyskanego przez podatnika korzystającego 
już z tzw. małego ZUS oraz z obecnego roz-
szerzenia go ustawą nowelizującą.

Senackie projekty ustaw

2. posiedzenie Senatu X kadencji 
(17–18 grudnia 2019 r.)

Przywrócenie wyższej podstawy obliczenia 
emerytury dla urodzonych w 1953 r.

Senat postanowił wnieść do Sejmu projekt 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych, przygotowany z  inicjatywy grupy 
senatorów jako wykonanie orzeczenia Try-
bunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 20/16). 
TK uznał za  niekonstytucyjny przepis, 
zgodnie z którym emerytury kobiet uro-
dzonych w 1953 r., przyznawane po ukoń-
czeniu powszechnego wieku emerytalnego, 
były pomniejszane o wypłacone im dotych-
czas tzw. emerytury wcześniejsze. Zdaniem 
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Ojca Józefa Marii Bocheńskiego (projekt 
senatorów Stanisława Gogacza i Jana Ża-
ryna); w sprawie ustanowienia roku 2020 
Rokiem Świętego Jana Pawła II (inicjatywa 
senatorów Stanisława Gogacza i Jana Ża-
ryna); w sprawie ustanowienia roku 2020 
Rokiem Bitwy Warszawskiej (projekt sena-
torów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna); 
z okazji przyznania Oldze Tokarczuk lite-
rackiej Nagrody Nobla (inicjatywa senatora 
Jana Rulewskiego).

2. posiedzenie Senatu X kadencji 
(17–18 grudnia 2019 r.)

Senat podjął uchwały: w 49. rocznicę krwa-
wo stłumionych protestów robotniczych 
na Wybrzeżu (inicjatywa senatora Jerzego 

Wcisły) i  w  sprawie utworzenia Polskiej 
Grupy Unii Międzyparlamentarnej (pro-
jekt grupy senatorów). 

Informacje

85. posiedzenie Senatu IX kadencji 
(25–27 września;  
17–18 października 2019 r.)

Sprawozdanie z działalności Rady  
Dialogu Społecznego za 2018 r.  
oraz informacja o działalności  
Rady podczas kadencji przewodniczącej 
Forum Związków Zawodowych

Jak poinformowała przewodnicząca Rady 
Dialogu Społecznego Dorota Gardias, 
w 2018 r. Rada podjęła się przygotowania 
nowego kodeksu pracy. Powołano w tym 
celu komisję kodyfikacyjną, złożoną z eks-
pertów poszczególnych organizacji i śro-
dowiska akademickiego. Niestety, pomimo 
ukończenia prac strona rządowa odeszła 
od wdrożenia tego dokumentu. 

W swoim wystąpieniu przewodnicząca 
zwróciła też uwagę, że rząd nie zaakceptował 
postulatu strony pracowniczej, w tym Forum 
Związków Zawodowych, aby podnieść wy-
nagrodzenia pracowników zatrudnionych 
pośrednio lub bezpośrednio przez państwo 
polskie o 15%, co przełożyło się na niepoko-
je społeczne – protesty służb mundurowych 
i innych przedstawicieli grup zawodowych 
sfery publicznej. 

Przewodnicząca Dorota Gardias pod-
kreśliła, że możliwość opiniowania projek-
tu ustawy budżetowej pozostaje istotnym 
uprawnieniem rady. Poinformowała, że 
obejmując przewodniczenie Radzie Dialo-
gu Społecznego, zleciła przygotowanie ra-
portu legislacyjnego, którego celem było 



294 (12) – październik–grudzień 2019 r.

projektów ważnych ze względu na interes 
społeczno-gospodarczy. Zaproponowano 
zapis dotyczący obligatoryjnego konsulto-
wania projektów z Radą Dialogu Społecz-
nego. Niestety, na tę prośbę nie uzyskano 
żadnej odpowiedzi. Kolejny problem doty-
czył planowanego przez rząd zlikwidowania 
limitu 30-krotności składek przeznaczonych 
na ZUS, co wywołało sprzeciw organizacji 
zrzeszających pracodawców i  pracowni-
ków. Jak stwierdziła przewodnicząca, rząd 
dotychczas nie przeprowadził rzetelnych 
konsultacji w tej sprawie.

ukazanie kluczowych problemów konsul-
tacji Rady z  najważniejszymi instytucja-
mi w państwie. Jak wskazano w raporcie,  
do rady nie trafiają projekty poselskie, 
podczas gdy część ważnych ustaw wdra-
żanych jest tzw. ścieżką poselską jedynie 
po to, jak stwierdziła przewodnicząca, aby 
uniknąć konsultacji z reprezentatywnymi 
partnerami społecznymi. Poinformowała,  
że zwróciła się w związku z tym do marszał-
ka Sejmu z prośbą o nowelizację Regulaminu 
Sejmu, tak by uwzględniał on partycypację 
partnerów społecznych w  konsultowaniu 

Z prac komisji

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

Komisja Obrony Narodowej  
IX kadencji

Komisja 17 października 2019 r. zapoznała 
się z informacją na temat wydatków w dzia-
le 752 ustawy budżetowej: pozostałe wydat-
ki obronne. Ze środków tych refundowane 
są koszty utrzymania przez przedsiębior-
ców mocy produkcyjnych i remontowych, 
niezbędnych do realizacji zadań wynika-
jących z programu mobilizacji gospodar-
ki (utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości 
dostaw sprzętu wojskowego oraz usług dla 
Sił Zbrojnych RP i innych uprawnionych or-
ganów). W 2015 r. na ten cel przeznaczono 
121 mln zł, a w 2019 r. – 133,6 mln zł. Mini-
sterstwo Obrony Narodowej przygotowa-
ło projekt ustawy o organizowaniu zadań 
na rzecz obronności państwa realizowa-
nych przez przedsiębiorców i programie 
mobilizacji gospodarki, która ma zastąpić 
obowiązującą ustawę. Projekt komplekso-
wo reguluje system mobilizacji gospodar-
ki w państwie, w tym zadania i obowiązki 
organów administracji państwowej oraz 
przedsiębiorców na  wypadek zagrożeń 
i  wojny. Zwiększono też – z  37,5  mln  zł 

w 2016 r. do 94,2 mln zł w 2019 r. – środ-
ki na realizację zadań wskazanych w pro-
gramie pozamilitarnych przygotowań 
obrony RP (kierowanie bezpieczeństwem 
narodowym, zaspokajanie potrzeb sił 
zbrojnych i sił sojuszniczych przez sektor 
pozamilitarny). W ramach funduszu dróg 
samorządowych w 2019 r. przewidziano do-
datkowo 500 mln zł na drogi o charakterze 
obronnym. 

Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji 
X kadencji

Na posiedzeniu komisji 3 grudnia 2019 r. 
prezes Trybunału Konstytucyjnego miała 
przedstawić informację na temat bieżącej 
sytuacji w  TK. Przewodniczący komisji 
senator Aleksander Pociej zaprosił prezes 
Julię Przyłębską i sędziego TK Jarosława 
Wyrembaka w związku z pojawiającymi 
się w mediach doniesieniami „o kłopotach 
i sporach w Trybunale Konstytucyjnym”. 
Obydwoje odmówili udziału w posiedzeniu 
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Ardanowskiego o zamierzeniach resortu 
rolnictwa na najbliższe lata. Najważniej-
sze zadania to: wdrożenie strategii zrów-
noważonego rozwoju rolnictwa, obszarów 
wiejskich i rybactwa; działania na rzecz 
wyrównania wsparcia polskich rolników 
w ramach wspólnej polityki rolnej; zapew-
nienie i  stabilizacja dochodów rolników 
poprzez  powszechność systemu ubezpie-
czeń rolnych i wprowadzenie ubezpiecze-
nia dochodu rolniczego; ochrona gleb przed 
postępującą degradacją i podjęcie skutecz-
nych działań na rzecz regeneracji gleb zde-
gradowanych; wprowadzenie przepisów 
zwiększających przestrzeganie zasad do-
tyczących dobrostanu zwierząt utrzymy-
wanych w gospodarstwach rolnych. Trwają 
prace nad  stworzeniem Krajowej Grupy 
Spożywczej, która będzie miała możliwość 
wpływania na stabilizowanie rynków rol-
nych, a tym samym na poziom cen płaco-
nych rolnikom za sprzedane płody rolne, 
zaopatrzenie rolnictwa, promocję i eksport 
polskiej żywności. Istotne jest też wzmac-
nianie pozycji producentów rolnych w łań-
cuchu żywnościowym poprzez wsparcie 
działalności grupowej, szczególnie w for-
mie spółdzielczej, a  także akcjonariatu 
rolniczego w  podmiotach przetwórstwa 
rolno-spożywczego.

Komisja Samorządu  
Terytorialnego i Administracji 
Państwowej X kadencji

Na posiedzeniu 10 grudnia 2019 r. zapla-
nowano spotkanie z prezesem Najwyższej 
Izby Kontroli Marianem Banasiem w celu 
wyjaśnienia nieprawidłowości w  jego 

komisji. Ponadto sędzia Jarosław Wyrem-
bak przesłał do  komisji korespondencję 
pomiędzy nim i innymi sędziami a pre- 
zes TK. Jego zdaniem „wydarzenia, któ-
re miały miejsce w  części tajnej Zgro-
madzenia Ogólnego Sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego w dniu 26 listopada br., 
w sposób ostateczny i definitywny przesą-
dziły o tym, że Trybunał Konstytucyjny 
utracił aktualnie zdolność do wypełniania 
swoich konstytucyjnych funkcji”.

17 grudnia 2019 r. komisja pozytywnie 
zaopiniowała kandydatury senatorów: Ra-
fała Ambrozika, Krzysztofa Kwiatkowskiego 
i Bogdana Zdrojewskiego na członków Kra-
jowej Rady Sądownictwa.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi X kadencji

Komisja 10 grudnia 2019 r. zapoznała się 
z  informacją ministra Jana Krzysztofa 
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17 grudnia 2019 r. komisja zapoznała 
się z informacją rządu o posiedzeniu Rady 
Europejskiej 12–13 grudnia 2019 r. Minister 
– członek Rady Ministrów ds. europejskich 
Konrad Szymański poinformował, że przy-
wódcy unijni dyskutowali m.in. o zmianie 
klimatu, budżecie UE, stosunkach zewnętrz-
nych, unii gospodarczej i  walutowej oraz 
brexicie. Przywódcy unijni porozumieli się 
w sprawie osiągnięcia przez UE neutralno-
ści klimatycznej do 2050 r. W konkluzjach 
podkreślono, że Polska – ze względu na 
specyficzne uwarunkowania – nie mogła 
„zobowiązać się do realizacji tego celu”, dla-
tego Rada Europejska powróci do tej kwe-
stii w czerwcu 2020 r. Podczas posiedzenia 
dyskutowano też o  wieloletnich ramach 
finansowych UE 2021–27. Schemat nego-
cjacyjny, przygotowany przez prezydencję 
fińską, spotkał się z krytyką szefów rządów 
państw członkowskich UE, w tym także Pol-
ski. W związku z nierespektowaniem przez 
Rosję porozumień mińskich przywódcy UE 
postanowili przedłużyć sankcje gospodar-
cze wobec tego kraju o kolejnych 6 miesięcy. 
Podczas posiedzenia rozmawiano też o sto-
sunkach Unii z Afryką. 

Informacja ministrów spraw zagranicz-
nych i obrony narodowej oraz szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego na temat szczy-
tu NATO w Londynie 3–4 grudnia 2019 r. 
była tematem posiedzenia komisji 18 grud-
nia 2019 r. Wiceminister spraw zagranicz-
nych Maciej Lang podkreślił, że spotkanie 
przywódców Sojuszu Północnoatlantyckie-
go potwierdziło, że sojusz pozostaje politycz-
nym i wojskowym kluczem do zachowania 
pokoju i bezpieczeństwa na obszarze euroat-
lantyckim. Poinformował, że na zakończenie 
szczytu przyjęto deklarację końcową i 20 do-
kumentów niejawnych. „Dzięki naszym za-
biegom oświadczenie liderów odzwierciedla 
polskie priorytety: uwypukla znaczenie 

oświadczeniach majątkowych. W związku 
z odmową wzięcia udziału w posiedzeniu 
przez prezesa NIK komisja zdecydowała 
się zwrócić do szefów CBA i ABW z proś-
bą o udzielenie informacji w sprawie tych 
oświadczeń.

Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej X kadencji

Posiedzenie komisji 3 grudnia 2019 r. po-
święcono skutkom wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 r. 
dla polskiego porządku prawnego. Trybu-
nał orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać 
niezależność swojej Izby Dyscyplinarnej, 
by ustalić, czy może ona rozpoznawać spo-
ry dotyczące przejścia sędziów SN w stan 
spoczynku. Jeśli SN uznałby, że Izbie Dy-
scyplinarnej brak niezależności i bezstron-
ności, mógłby – zgodnie z wyrokiem TSUE 
– przestać stosować przepisy, na  mocy 
których do tej izby należy rozpoznawanie 
sporów dotyczących przejścia sędziów SN 
w stan spoczynku.

Wiceminister sprawiedliwości Seba-
stian Kaleta zaznaczył, że żadne stwierdzenie 
w wyroku nie jest oceną ani Izby Dyscypli-
narnej SN, ani Krajowej Rady Sądownictwa. 
Orzeczenie nie ingeruje w wewnętrzną orga-
nizację systemu sądownictwa w Polsce. Jego 
zdaniem wyrok TSUE nie skutkuje zmiana-
mi legislacyjnymi. Z opinią tą nie zgodziła 
się pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf. 
Jak mówiła, chodzi o to, żeby „system wy-
miaru sprawiedliwości w naszym kraju nie 
był unieruchomiony i zdewastowany”. Przy-
pomniała, że wkrótce po tym wyroku TSUE 
apelowała o zmiany legislacyjne. 
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Pacholski podkreślił, że proces tworzenia 
zwartych pododdziałów zgłoszonych w ra-
mach inicjatywy gotowości 4x30 wymaga 
czasu potrzebnego m.in. na szkolenie, certy-
fikację i integrację. Sojusz potwierdził zasa-
dę adaptacji zgodnie z podejściem 360 stopni 
– gotowości do odpowiedzi na wszelkie wy-
zwania. Dla Polski najważniejszy pozostaje 
kierunek wschodni. Sojusz zwrócił uwagę 
na szanse i zagrożenia, jakie niesie techno-
logia 5G. Do swoich działań włączył też prze-
strzeń kosmiczną. 

Dyrektor Departamentu Analiz Strate-
gicznych w BBN Marcin Kaźmierski za ko-
rzystne uznał, że Polska i  kraje bałtyckie 
wysłały pozostałym sojusznikom „czytelny 
sygnał” o  konieczności dokończenia prac 
nad planami obrony tego regionu. Zaznaczył, 
że na  szczyt w  Londynie „nie szykowano 
wielkich decyzji, ale czegoś, co pokazywało-
by postęp i spoistość”.

obrony kolektywnej, potrzebę nieprzerwa-
nej adaptacji wojskowej NATO wobec utrwa-
lonych, negatywnych zmian w środowisku 
bezpieczeństwa europejskiego, w tym zagro-
żenia ze strony Federacji Rosyjskiej” – mó-
wił wiceminister Maciej Lang. Podkreślił,  
że Polska wskazywała na potrzebę zachowa-
nia jedności sojuszu i ciągłego wzmacniania 
wschodniej flanki. 

Kierujący Departamentem Polityki Bez-
pieczeństwa Międzynarodowego MON Piotr 

Aktywność międzynarodowa

Wizyty delegacji Senatu

Wizyta marszałka Senatu w Parlamencie 
Europejskim

4 grudnia 2019 r. marszałek Senatu X ka-
dencji Tomasz Grodzki i przewodniczący 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Euro-
pejskiej senator Bogdan Klich złożyli wizytę 
w Parlamencie Europejskim. 

„Cieszę się, że z  panem przewodni-
czącym znaleźliśmy wspólny język w od-
niesieniu do  wartości, które dzielimy: 
praworządności, przyzwoitości, prze-
strzegania reguł prawnych i konieczności 
utrzymania i rozszerzania współpracy eu-
ropejskiej” – powiedział marszałek Tomasz 
Grodzki podczas wspólnego z przewodni-
czącym PE oświadczenia dla mediów. Oce-
nił, że rozmowa z Davidem Sassolim była 

konstruktywna i  owocna. „Udało się nie 
tylko poruszyć tematy ważne dla naszych 
krajów, ale przede wszystkim dla Europy. 
„Rozmawialiśmy o  sprawach klimatycz-
nych, o budżecie Unii Europejskiej, a tak-
że o  problemach migracyjnych” – mówił 
marszałek Senatu. Wyraził także nadzieję, 

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

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/
https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/
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Tego samego dnia marszałek Tomasz 
Grodzki spotkał się z  przewodniczącym 
Europejskiej Partii Ludowej Donaldem Tu-
skiem. „Wywożę stąd wzmocnioną wiarę, 
że wbrew złym wieszczom Europa ma się 
dobrze i  poradzi sobie z  mniejszymi czy 
większymi turbulencjami; ogromnie się 
cieszę, że swój udział będzie miał w tym 
Donald Tusk” – powiedział marszałek. „Tu, 
w  Brukseli, gdzie bije serce europejskiej 
demokracji, gdzie znajdują się zwolennicy 
tych wartości, które spajają UE, jest szcze-
gólnie ważne, aby odgrywać istotną rolę 
jako reprezentanci dużego europejskiego 
kraju o przebogatej historii i tradycji, a jed-
nocześnie odważnie patrzącego w  przy-
szłość” – podkreślił marszałek. Wyraził też 
zadowolenie, że Senat będzie mógł w tym 
uczestniczyć. 

że polscy posłowie do  PE odegrają zna-
czącą rolę w konstruowaniu budżetu UE, 
„który zawsze jest trudny w momencie na-
rodzin, ale zwykle każdy znajdzie w nim coś 
satysfakcjonującego”.

„Mamy wspólne priorytety, by wzmoc-
nić nasze systemy demokratyczne, zwłaszcza 
demokrację w Europie, umieszczając w cen-
trum siłę naszych parlamentów. W Europie 
dyskutuje się o  procesie reform i  bardzo 
ważny będzie udział parlamentów krajo-
wych w tym procesie” – podkreślił przewod-
niczący PE David Sassoli. Wśród tematów 
rozmów szef PE wymienił także początek 
nowej kadencji Parlamentu Europejskiego, 
plan budżetu UE, a także sprawy Zielonego 
Ładu, które uznał za priorytetowe i mogące 
pozwolić krajom takim jak Polska kontynu-
ować marsz ku równowadze i standardom 
w kwestii uzależnienia od węgla.

Po spotkaniu z polskimi posłami do Par-
lamentu Europejskiego marszałek w rozmo-
wie z dziennikarzami przyznał, że marzy mu 
się klub polskich europarlamentarzystów, 
bo – jak podkreślił – „tu wszyscy walczymy 
o sprawy polskie”. „Wypracowaliśmy pewien 
konsensus, że taki klub polski i Senat powin-
ny zacieśniać swoje łącza, bo – jak w zawo-
łaniu Andrzeja Frycza Modrzewskiego – bez 
zgody i aprobaty Senatu nic, co dotyczy Rze-
czypospolitej ani w niej, ani poza jej grani-
cami, zdarzyć się nie powinno” – zaznaczył 
marszałek. 



34 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Przemysłowo-Handlowej z jej przewodni-
czącym Qais Mohammedem Al. Yousefem 
na czele. Rozmawiano m.in. na temat na-
wiązania współpracy gospodarczej między 
przedsiębiorcami obu państw.

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że 
jest zadowolony, iż praca Senackiej Grupy 
Polsko-Omańskiej, której przewodniczy, 
przynosi owoce, wizyta omańskich przed-
siębiorców stanowi efekt wcześniejszych 
zabiegów parlamentarnych. Wskazał także 
na  dobre wskaźniki ekonomiczne Polski, 
a także na to, że nasz kraj jest coraz bardziej 
atrakcyjny i  przyjazny dla  zagranicznych 
inwestorów.

Przewodniczący Qais Mohammed Al. 
Yousef wyraził nadzieję, że wizyta omań-
skich przedsiębiorców przyniesie konkretne 
rezultaty. Jak zaznaczył, w składzie delegacji 
omańskiej są przedsiębiorcy z różnych branż 
– od rolniczej po IT, a także przedstawicie-
le parlamentu i władzy wykonawczej. Ich 
zadaniem jest podtrzymywanie i kontynu-
owanie nawiązanych relacji. Przewodniczą-
cy poinformował też, że w Omanie przyjęto 
w ostatnim czasie ustawy ułatwiające rozwój 
współpracy gospodarczej. 

Podczas spotkania przedsiębiorcy 
omańscy mówili, że ich wizyta w  Polsce 
przybliżyła im mechanizmy gospodarcze 
i prawne funkcjonujące w polskiej gospo-
darce, co powinno ułatwić kontakty gospo-
darcze i handlowe. Wskazywali na problemy 
z uzyskaniem wiz do strefy Schengen, a tak-
że na potrzebę powołania polskiego konsula 
honorowego w Omanie. 

Polskie wsparcie dla Ukrainy

25 listopada 2019 r. gościem wicemarszałka 
Senatu X kadencji Michała Kamińskiego był 

Goście w Senacie

Polsko-chińskie relacje parlamentarne 
i gospodarcze

29 października 2019 r. wizytę w Senacie 
złożył wiceprzewodniczący Ludowej Poli-
tycznej Konferencji Konsultatywnej Chiń-
skiej Republiki Ludowej Gao Yunlong wraz 
z delegacją. Gości przyjął marszałek Senatu 
IX kadencji Stanisław Karczewski. 

Marszałek zaznaczył, że w stosunkach 
dwustronnych ważną rolę odgrywają kwe-
stie gospodarcze i  handlowe. „Cieszy nas 
rozwój stosunków gospodarczych, martwi 
natomiast deficyt w handlu z Chinami” – po-
wiedział. Wyraził jednak nadzieję, że obecna 
wizyta wiceprzewodniczącego przyczyni się 
do ożywienia relacji handlowych. Marszałek 
zachęcał też młodych ludzi z Chin do studio-
wania w Polsce.

W ocenie wiceprzewodniczącego Gao 
Yunlonga możliwe, że deficyt w  handlu 
nie jest zjawiskiem trwałym. Podkreślił, że 
właśnie o możliwościach polskiego eksportu 
jego delegacja rozmawiała w Krajowej Izbie 
Gospodarczej. Dodał, że trzeba się zastano-
wić nad polskimi misjami gospodarczymi 
do Chin i innymi możliwościami zaprezen-
towania i promowania w Chinach polskich 
produktów. Zdaniem przewodniczącego ta-
kie wspólne akcje polskich i chińskich przed-
siębiorców mogą doprowadzić do zmiany 
niekorzystnego dla Polski salda handlowe-
go. Zaznaczył też, że Chiny i Polska przodują 
w rozwoju gospodarczym, należy więc dą-
żyć do pogłębiania współpracy gospodarczej 
i wykorzystania potencjału po obu stronach.

Współpraca gospodarcza Polski i Omanu

Wicemarszałek Senatu IX kadencji Michał 
Seweryński 31 października 2019 r. spot-
kał się z przedstawicielami Omańskiej Izby 
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Polska transformacja ustrojowa wzorem 
dla Uzbekistanu

Wicemarszałek Michał Kamiński 6 grud-
nia 2019 r. spotkał się z przewodniczącym 
Komisji Spraw Zagranicznych, Ekono-
micznych Stosunków Międzynarodowych, 
Inwestycji i  Turystyki Senatu Republi-
ki Uzbekistanu Aliszerem Kurmanovem. 
Jednym z tematów rozmowy była sytuacja 
polityczno-społeczna w Uzbekistanie.  

Przewodniczący Aliszer Kurmanov 
wyraził zainteresowanie polskimi doświad-
czeniami w  przechodzeniu do  systemu 
demokratycznego. W tym kontekście wice-
marszałek Senatu szczególną uwagę zwró-
cił na występujące w trakcie transformacji 
ustrojowej zagrożenia populistyczne oraz 
na konieczność rozumienia i uwzględniania 
w wielkiej polityce potrzeb obywateli. Pod-
kreślił, że podczas transformacji wszystkie 
strony polskiej sceny politycznej zgadzały się 
co do kierunku rozwoju kraju i sposobu pro-
wadzenia polityki zagranicznej.

Przewodniczący Aliszer Kurmanov 
wyraził przekonanie, że bez kontroli silnej 
władzy parlamentarnej silnej władzy wyko-
nawczej grozi zejście z właściwej drogi rzą-
dzenia państwem.

Wielostronne spotkania 
międzyparlamentarne

Spotkanie przewodniczących parlamentów 
państw Grupy Wyszehradzkiej

O poczuciu wspólnoty narodów, które 30 lat 
temu walczyły o  wolność i  demokrację, 
a także o emocjach towarzyszących wyda-
rzeniom w Pradze w listopadzie 1989 r. mó-
wili przewodniczący parlamentów państw 

Roman Suszczenko, były więzień polityczny 
Kremla i dziennikarz ukraińskiej agencji 
informacyjnej Ukrinform, skazany przez 
rosyjskie władze na 12 lat więzienia, uwol-
niony we wrześniu 2019 r. w ramach wy-
miany więźniów między Ukrainą a Rosją. 

Wicemarszałek Michał Kamiński 
powitał ukraińskiego dziennikarza jako 
„prawdziwego bohatera”. Wyraził głębokie 
przekonanie, że na narodzie ukraińskim 
spoczął obowiązek obrony zachodnich war-
tości i cywilizacji przed barbarzyństwem, 
z którym Roman Suszczenko osobiście ze-
tknął się i spotykają się z nim codziennie 
setki tysięcy Ukraińców na terytorium oku-
powanym, barbarzyństwem, którego ofiarą 
padają również naród rosyjski i inne narody 
Federacji Rosyjskiej. Wicemarszałek wyra-
ził także przekonanie, że wysiłek, jaki podjął 
Roman Suszczenko, nie zostanie zmarno-
wany. „Wiem, że agresja przeciwko panu 
wzięła się z tego, co jest istotą każdego to-
talitaryzmu, a mianowicie lęku przed praw-
dą, który zawsze zabija dyktaturę. Chodziło 
o prawdę o konflikcie na wschodzie Ukrai-
ny, o rosyjską agresję na Ukrainę, tak samo 
skrywaną, jak kiedyś prawda o  Wielkim 
Głodzie” – powiedział wicemarszałek Se-
natu. Dodał, że mimo iż polska scena poli-
tyczna jest podzielona, wszystkie formacje 
łączy wsparcie integralności terytorialnej 
Ukrainy, poparcie dla jej europejskich i eu-
roatlantyckich aspiracji i przyjazny stosu-
nek do tego państwa.

Roman Suszczenko w imieniu własnym, 
rodziny oraz więźniów politycznych uwol-
nionych i tych pozostających w rosyjskich 
więzieniach podziękował Polsce za upomi-
nanie się o ukraińskich więźniów politycz-
nych, wsparcie Ukrainy w obliczu rosyjskiej 
agresji i na jej drodze ku Europie. 
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W pierwszej części spotkania dyskutowa-
li o praskiej jesieni 1989 r. Wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz tak przypomniał ten 
okres: „My w Polsce z dużym zaangażowa-
niem obserwowaliśmy to, co się dzieje w kra-
jach sąsiednich. Komunizm, z jednej strony, 
mówił o braterstwie i współpracy, ale z dru-
giej – izolował nasze państwa od siebie. To 
opozycja przełamała tę izolację”. Jak zazna-
czył, współpraca zaowocowała w latach 80. 
powstaniem polsko-czechosłowackiej soli-
darności. „Kiedy przejmowaliśmy władzę, 
nasza współpraca się ukonstytuowała” – po-
wiedział wicemarszałek. „Nikt nie przyniósł 
nam wolności i demokracji w darze. Każdy 
z nas o nią walczył i zabiegał. O tym też na-
leży pamiętać” – podkreślił.

Grupy Wyszehradzkiej 17 listopada 2019 r., 
podczas uroczystości z okazji 30. rocznicy 
„Aksamitnej Rewolucji”.

Wicemarszałek Senatu X kadencji Bog-
dan Borusewicz, marszałek Sejmu Elżbieta 
Witek, przewodniczący czeskiego Senatu 
Jaroslav Kubera i przewodniczący czeskiej 
Izby Poselskiej Radek Vondráček, przewod-
niczący Zgromadzenia Narodowego Węgier 
László Kövér i przewodniczący Rady Naro-
dowej Słowacji Andrej Danko wspólnie ot-
worzyli w  czeskim Muzeum Narodowym 
wystawy „Aksamitna Rewolucja” i „Momen-
ty XX wieku”.

„Komunizm był ustrojem opartym 
na przemocy i kłamstwie. Ale mimo to sły-
szeliśmy, co dzieje się u  naszych najbliż-
szych sąsiadów. To była dziwna sytuacja, ale 
w tym komunizmie czuliśmy wtedy mocną 
wspólnotę. Wspólnotę tych, którzy nie zga-
dzali się na tę sytuację i próbowali walczyć” 
– powiedział wicemarszałek Bogdan Boru-
sewicz. „Mieliśmy wspólną przeszłość, któ-
ra zbudowała także świadomość tworzenia 
wspólnej przyszłości” – dodał. Zdaniem wi-
cemarszałka Senatu kontakty opozycjoni-
stów antykomunistycznych przyczyniły się 
także do nawiązania tak dobrej współpracy 
państw Grupy Wyszehradzkiej.

18 listopada przewodniczący parla-
mentów państw Grupy Wyszehradzkiej 
spotkali się w  Senacie Republiki Czeskiej. 
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sojuszników w ramach V4. „Nasze wspól-
ne cele są strategiczne dla całej grupy. Po-
winniśmy zintensyfikować współdziałanie 
naszych parlamentów” – zaznaczył. Prze-
wodniczący Radek Vondráček podkreślał 
potrzebę ujednolicania stanowisk w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej. Zwracał też uwagę 
na rosnące znaczenie współpracy krajów 
V4 w obliczu brexitu. „Mamy za sobą 30 lat 
demokracji. Możemy być dumni z tego, ile 
udało nam się od 1989 r. osiągnąć. Nasze 
wspólne stanowisko i wspólne działanie po-
winno być kontynuowane” – podsumował 
spotkanie przewodniczący Jaroslav Kubera.

38. sesja Zgromadzenia Bałtyckiego 
i 28. sesja Rady Bałtyckiej

„Polska, Litwa, Łotwa i Estonia są powią-
zane silnymi więzami politycznymi, go-
spodarczymi i  społecznymi. Wspieramy 
kraje bałtyckie w inicjatywach, które mają 
zapewnić im bezpieczeństwo energetyczne 
i jesteśmy aktywnie zaangażowani w waż-
ne projekty infrastrukturalne” – powie-
dział marszałek Senatu X kadencji Tomasz 
Grodzki 29 listopada 2019 r., podczas obrad 
38. sesji Zgromadzenia Bałtyckiego i 28. se-
sji Rady Bałtyckiej w Rydze. Marszałek Se-
natu podkreślił, że Morze Bałtyckie łączy 
ludzi i narody od wieków, a wspólne dzie-
dzictwo jest naznaczone zarówno sukcesem 
Ligi Hanzeatyckiej, jak i wieloma niespo-
kojnymi i burzliwymi momentami. „Region 
Morza Bałtyckiego jest mi szczególnie dro-
gi ze względu na moje osobiste i zawodowe 
związki ze Szczecinem, moim rodzinnym 
miastem” – zaznaczył marszałek Tomasz 
Grodzki. Podkreślił, że Polska i państwa bał-
tyckie potrzebują wzajemnych kontaktów, 

Przewodniczący Radek Vondráček 
zwracał uwagę, że w Europie Środkowej 
od 30 lat nikt nie ogranicza wolności sło-
wa i zgromadzeń. „Mamy doświadczenia, 
których nie mają koledzy na  Zachodzie. 
Trzymajmy się razem, mówmy o  nie-
bezpieczeństwach związanych z  totali-
taryzmem” – apelował. Jak przypomniał 
przewodniczący László Kövér, „30  lat 
temu osiągnęliśmy wspólny cel: demo-
krację, wolność, prawo do samostanowie-
nia. Tak samo jak w Pradze i Bratysławie, 
walczyliśmy w Budapeszcie i Warszawie”. 
Mówił, że upadek komunizmu jest ogrom-
nym sukcesem jego generacji. Podkreślił,  
że ostatnie 30  lat to czas wyzwań, które 
koncentrowały się na budowaniu i rozwija-
niu demokracji. Efektem wspólnych starań 
Europy Środkowej, wspierania się na po-
ziomie politycznym i gospodarczym, było 
doprowadzenie do członkostwa w NATO 
i Unii Europejskiej. Przewodniczący Andrej 
Danko dziękował tym, którzy w momen-
cie przełomu 1989 r. poszukiwali dialogu  
i kompromisu. 

Druga część spotkania została poświę-
cona współczesnym wyzwaniom i współ-
pracy Grupy Wyszehradzkiej. Marszałek 
Sejmu Elżbieta Witek w swoim wystąpie-
niu podsumowała dorobek Polski i  Gru-
py Wyszehradzkiej z  perspektywy 30  lat 
wolności. „Transformacja ustrojowa, któ-
rą wspólnie przeprowadziliśmy, stała się 
fundamentem dla suwerennych poczynań 
we wszystkich sferach życia. Pojawiły się 
zatem w naszym regionie nowe porządki 
konstytucyjne, prawa obywatelskie, wyty-
czone zostały nowe wektory działań, okrze-
pły nowe partie, zyskaliśmy nowe zasady 
prowadzenia działalności gospodarczej”  
– mówiła. W opinii wicemarszałka Bogda-
na Borusewicza ostatnie lata charaktery-
zowały się wzrostem współpracy w Grupie 
Wyszehradzkiej. „Rozwijają się też kontakty 
społeczne, a rozpoznawalność grupy rośnie. 
Jest ona doskonałym uzupełnieniem Unii 
Europejskiej” – ocenił. Przewodniczący 
Andrej Danko zauważył, że dzięki współ-
pracy w Grupie Wyszehradzkiej dochodzi 
do niezwykle intensywnej wymiany infor-
macji. „To bardzo ważne, żebyśmy nadal 
utrzymywali tego typu relacje” – podkre-
ślił. Przewodniczący László Kövér zwracał 
z kolei uwagę na równoprawną współpracę 
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ogromnymi wyzwaniami, jakie stanowią: 
zagrożenie morskiego ekosystemu, słabo 
rozwinięta infrastruktura, starzenie się 
społeczeństwa czy migracje. Marszałek 
wspomniał też o  Partnerstwie Wymiaru 
Północnego w Dziedzinie Zdrowia i Opieki 
Społecznej, w którym Polska objęła prze-
wodnictwo. Jego celem jest współdziałanie 
na   rzecz poprawy warunków życia oraz 
zdrowia publicznego i opieki społecznej.

Podczas wizyty w Rydze marszałek Se-
natu spotkał się m.in. z  przewodniczący-
mi parlamentów: Łotwy – Inārą Mūrniece, 
Estonii – Hennem Põlluaasem i  Litwy  
– Viktorasem Pranckietisem, a także z prze-
wodniczącym Rady Nordyckiej Hansem 
Walmarkiem. 

by budować lepsze relacje między naszymi 
krajami. Przypomniał, że rozwijamy także 
swoje relacje w ramach Unii Europejskiej 
i NATO, a nasze partnerstwo odnosi się też 
do kwestii energetycznych czy bezpieczeń-
stwa. Podkreślił też, że Polska stanowczo 
opowiada się za zsynchronizowaniem sy-
stemu energetycznego krajów bałtyckich 
z systemem europejskim. „Nasz sprzeciw 
wobec Nord Stream 2 jest aktualny i wy-
daje się, że sprawa ta nie jest przesądzona, 
szczególnie w obliczu faktu, że projekt ame-
rykańskiego budżetu na 2020 r. przewiduje 
sankcje dla firm uczestniczących w budo-
wie tego gazociągu” – podkreślił.

W  opinii marszałka Senatu kra-
je regionu Morza Bałtyckiego stoją przed 

szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń międzynarodowych  
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.
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Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Fun-
dacji Wolność i Demokracja. Odbiorcami 
senackiej pomocy są organizacje społecz-
ne i kościelne, szkoły i przedszkola, para-
fie, zgromadzenia zakonne, domy dziecka 
i świetlice środowiskowe, hospicja i domy 
opieki dla starszych. Środki przeznaczono 
na zapewnienie i poprawę infrastruktury, 
dofinansowanie kosztów leczenia i badań, 
zakupu leków, środków opatrunkowych 
i akcesoriów medycznych, sprzętu reha-
bilitacyjnego, produktów żywnościowych, 
na  stypendia socjalne, a  w  szczególnych 
wypadkach – na  jednorazowe zapomogi 
losowe.

Na szczególną uwagę zasługują zada-
nia służące zarówno rozwojowi i poprawie 
infrastruktury, jak i pomocy charytatyw-
nej i socjalnej. W ramach zadania „Popra-
wa warunków leczniczych, pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w Dziecięcym Hospicjum 
Domowym we  Lwowie” zakupiono bu-
dynek dla tej placówki z przeznaczeniem 
na gabinety rehabilitacji i konsultacji me-
dycznych dla ciężko chorych podopiecz-
nych z Archidiecezji Lwowskiej. Do takich 
zadań należą także prace remontowe (prze-
budowa budynku dawnej polskiej szkoły), 

Pomoc charytatywna Senatu dla Polonii 
i Polaków za granicą w 2019 r.

W 2019 r. Senat przeznaczył 5 299 880 zł 
na realizację 24 zadań z zakresu pomocy 
charytatywnej i socjalnej dla Polonii i Pola-
ków za granicą, a także 2 061 658 zł na rea-
lizację 3 zadań inwestycyjnych związanych 
z  działaniami pomocowymi. Stanowiło 
to 7,09% kwoty przeznaczonej na wsparcie 
naszych rodaków za granicą. Pomoc chary-
tatywna i socjalna jest jednym z prioryteto-
wych działań na ich rzecz w latach 2017–19, 
określonych w uchwale Prezydium Senatu 
z 23 września 2016 r. Izba za swój szczegól-
ny obowiązek uznała wspieranie naszych 
rodaków na Wschodzie, potomków tych, 
którzy pozostali w granicach dawnej Rze-
czypospolitej, oraz Polaków osiedlonych 
przymusowo na terenach państw dawnego 
Związku Radzieckiego wskutek sowieckich 
deportacji. Pieniądze trafiły do  polskich 
środowisk w Armenii, Białorusi, Bułgarii, 
Estonii, Grecji, Gruzji, Kazachstanie, Kirgi-
stanie, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Hiszpa-
nii, Syrii oraz na Litwie, Łotwie i Ukrainie 
przede wszystkim za pośrednictwem Fun-
dacji „Pomoc Polakom na  Wschodzie”, 

Senat i Polonia 
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dofinansował zakup sprzętu diagnostyczne-
go, leków i akcesoriów medycznych. 

Ważną częścią pomocy charytatywnej 
i socjalnej jest program stypendiów socjal-
nych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
W 2019 r. wyasygnowano środki na 56 sty-
pendiów socjalnych dla uczniów i studen-
tów polskiego pochodzenia uczących się lub 
studiujących w Polsce i w krajach zamiesz-
kania, wybranych spośród osób szczególnie 
aktywnych i zaangażowanych w życie swoje-
go środowiska i działalność w organizacjach 
polonijnych. Szczególnym rodzajem pomocy 
są działania adresowane do dzieci polskiego 
pochodzenia z sierocińców i ubogich rodzin 
na Litwie. Zadanie to od ponad 25 lat wy-
konuje Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna 
„Serce Dzieciom” i grupę skupionych wokół 
niej wolontariuszy – polskich rodzin z Po-
morza i Kaszub. W trakcie pobytu w Polsce 
dzieci otrzymują też pomoc rzeczową w po-
staci odzieży, obuwia i przyborów szkolnych, 
a w razie potrzeby – także medyczną.

Akcja „Świąteczna Paczka” skierowana 
jest głównie do dzieci w okresie Bożego Na-
rodzenia. To szczególna kampania, w znacz-
nej mierze opierająca się na zaangażowaniu 
społeczeństwa, indywidualnych darczyń-
ców, którzy za pośrednictwem wolontariu-
szy – polskich organizacji pozarządowych 
i harcerskich, uczestniczą w zbiórkach i do-
starczaniu pomocy do środowisk polskich 

prowadzone przez Fundację „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie” we współpracy z Caritas 
w domu seniora Caritas Diecezji Grodzień-
skiej w Sopoćkiniach na Białorusi. To pierw-
sza tego rodzaju placówka powstała z myślą 
o naszych rodakach na Grodzieńszczyźnie, 
będącej największym skupiskiem polskich 
seniorów w tym kraju.

Senat wspiera m.in. działalność Hospi-
cjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie 
i  dom dziecka w  Solecznikach na  Litwie, 
Dziecięce Hospicjum Domowe we Lwowie, 
Rodzinny Dom Dziecka przy Klasztorze 
Księży Pallotynów w  Biłohirju, Dom Mi-
łosierdzia Księży Marianów w Gródku Po-
dolskim i dom miłosierdzia w Smotryczu 
przy zgromadzeniu pasjonistów na Ukrai-
nie, dofinansowując ich koszty utrzymania 
i doposażenia. 

Senat wsparł także działania prowadzo-
ne od kilku lat przez Stowarzyszenie Lekarzy 
Polskiego Pochodzenia na Wołyniu, Związek 
Polonii Medycznej w Gruzji im. św. Grigoła 
Peradze, Polskie Stowarzyszenie Medyczne 
na Litwie, polegające na świadczeniu po-
rad lekarskich, diagnostyce i leczeniu w ra-
mach tzw. białych sobót w miejscowościach 
oddalonych od dużych ośrodków miejskich. 
Za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Pola-
kom w Wschodzie”, Klubu Inteligencji Kato-
lickiej, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
i Polskiego Zespołu Humanitarnego Senat 
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stara się odpowiadać na potrzeby rodaków 
żyjących za granicą; co roku w budżecie 
Kancelarii Senatu zwiększa się wysokość 
środków przeznaczonych na  opiekę nad 
nimi. „Pokazujecie nam, jak droga wam 
jest Polska, jak wiele pracy wkładacie 
w  pielęgnowanie polskiej kultury i  tra-
dycji, naukę języka polskiego. To jest naj-
ważniejsze. Jeśli rodacy za granicą chcą 
działać, to nas bardzo cieszy i tym bardziej 
staramy się im w tym pomagać” – mówiła 
przewodnicząca komisji spraw emigracji. 
Podczas spotkania przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Kultury Polskiej im.  św.  Jana 
Pawła II, działającego przy Sanktuarium 
Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu, opo-
wiadali o swojej działalności. Podkreślali, 
że tworzą małą, ale bardzo zżytą i prężnie 
działającą wspólnotę. Organizują zajęcia 
dla dzieci i osób starszych, a także lekcje 
języka polskiego. Podkreślano, że proble-
mem jest brak nauczycieli, posiadających 
kwalifikacje do uczenia dzieci. Kursy ję-
zyka polskiego prowadzi też Uniwersytet 
w Zaporożu, te zajęcia są jednak płatne. 
Niestety, stowarzyszenie nie ma swojej sie-
dziby. Rozmawiano również o działalności 
kulturalnej. Stowarzyszenie współorgani-
zuje 2 ogólnoukraińskie festiwale: z okazji 
Święta Niepodległości i Dnia Flagi RP. 

za  granicą. W  2019  r. Prezydium Senatu 
powierzyło realizację takich działań m.in. 
Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Gro-
dzieńszczyzny, Stowarzyszeniu Przeszłość 
– Przyszłości, Fundacji Wileńszczyzna 
i Fundacji Oświata Polska za Granicą.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
od wielu lat przy wsparciu Senatu realizuje 
akcję „Paczka – Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”. W 2019 r. w tym przedsięwzięciu wzię-
ło udział 15 środowisk harcerskich z całej 
Polski. W okresie poprzedzającym święta 
Bożego Narodzenia harcerze przeprowa-
dzają zbiórki darów w szkołach, zakładach 
pracy, kościołach i innych miejscach, a na-
stępnie przygotowują paczki i dostarczają 
je na Białoruś i Ukrainę mieszkającym tam 
Polakom. 

Spotkanie z Polakami z Ukrainy 

Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą IX ka-
dencji senator Janina Sagatowska 9 paź-
dziernika 2019 r. spotkała się w Senacie 
z przedstawicielami Stowarzyszenia Kul-
tury Polskiej im. św. Jana Pawła II z Zapo-
roża. Rozmawiano o działaniach na rzecz 
Polonii i Polaków za granicą, a także o ich 
potrzebach. Jak podkreśliła senator, Izba 
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To są wakacje, ale przede wszystkim o cha-
rakterze edukacyjnym” – zaznaczyła. 

Inauguracja VI Zjazdu Federacji Mediów 
Polskich na Wschodzie

„Nie sposób przecenić zasług mediów po-
lonijnych dla  budowania wspólnoty na-
rodowej Polonii i  Polaków za  granicą”  
– powiedział marszałek Senatu X kadencji 
Tomasz Grodzki, otwierając 26 listopada 
2019 r. w Senacie VI Zjazd Federacji Me-
diów Polskich na Wschodzie. „To, co nas 
spaja, to tożsamość – wspólnota języka 
i wiary, kultywowanie i popularyzacja ro-
dzimej kultury, upowszechnianie wiedzy 
o  Polsce współczesnej, polskiej historii 
i wkładzie Polski w historię powszechną” 
– mówił. Zapewnił, że Izba będzie kon-
tynuowała działania wspierające Polonię 
i Polaków poza granicami. Podkreślił też 
zasługi swojego poprzednika marszał-
ka Stanisława Karczewskiego w rozwoju 
Federacji Mediów Polskich na Wschodzie 
i opieki nad Polonią.

Podsumowanie 11. edycji „Lata z Polską”

W Senacie 22 października 2019 r. podsumo-
wano 11. edycję „Lata z Polską”. Podczas uro-
czystości wicemarszałek IX kadencji Maria 
Koc podziękowała samorządowcom i orga-
nizatorom akcji za zorganizowanie wakacji 
dla 6400 dzieci i młodzieży polskiego po-
chodzenia z 33 krajów. Prezydium Senatu 
zleciło realizację akcji letniej 44 organiza-
cjom pozarządowym w formie 47 zadań, 
których wartość wyniosła ponad 10 mln zł.  
„To 1/10 senackiego budżetu na opiekę nad 
Polonią i  Polakami za  granicą. Ta kwo-
ta świadczy o  wadze, jaką przykładamy 
do edukacji dzieci i młodzieży” – powiedzia-
ła. Wicemarszałek Senatu podkreśliła, że nie 
byłoby to możliwe bez aktywnego udziału 
samorządów. Podczas uroczystości przed-
stawiciele najaktywniejszych samorządów 
i regionalnych oddziałów Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, współorganizatora 
akcji, otrzymali okolicznościowe dyplomy 
z podziękowaniem. W opinii wicemarsza-
łek Marii Koc „Lato z Polską” było jednym 
z najważniejszych wydarzeń organizowa-
nych we  współpracy Kancelarii Senatu, 
organizacji pozarządowych, samorządów 
i ludzi dobrej woli w ramach pieczy sprawo-
wanej przez Senat nad Polonią i Polakami 
za Granicą. Według wicemarszałek Senatu 
wszystkie działania na rzecz wzmacniania 
więzi między młodym pokoleniem Polonii 
a  ojczyzną są bardzo istotne. „To bardzo 
ważne, aby mogli tu przyjechać i  zoba-
czyć na własne oczy miejsca znane im z hi-
storii Polski, spotkać się z rówieśnikami 
i przede wszystkim móc mówić po polsku.  
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podniesionym sztandarze polskości. „Bez 
wątpienia takim sztandarem są właśnie pol-
skie media” – powiedział. 

Uczestnicy konferencji wysłuchali in-
formacji o  działalności polskich mediów 
na Wschodzie – w Kazachstanie i Mołda-
wii. Podsumowano też kampanię społeczną 
#KtoTyJesteś. Podczas spotkania w Senacie 
odbył się także panel poświęcony fakenew-
som i dezinformacji, charakterystyce tego 
zjawiska i możliwościom przeciwdziałania, 
m.in. przez weryfikację informacji w sieci.

Nauczyciele języka polskiego  
i choreografowie z Ameryki Południowej 
w Senacie

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą X kaden-
cji senator Kazimierz Michał Ujazdowski 
spotkał się 10 grudnia 2019 r. z uczestnika-
mi polonijnych projektów realizowanych 
w Polsce dla nauczycieli języka polskiego 
i choreografów polonijnych zespołów folk-
lorystycznych z Argentyny, Brazylii, Wene-
zueli i Peru. Zapewnił ich, że Senat, którego 
zadaniem jest podtrzymywanie łączności 
z  Polonią i  Polakami za  granicą, będzie 
kontynuować to zobowiązanie. W spotka-
niu wzięli udział uczestnicy polonijnych 
projektów „Szańce kultury – promocja 
kultury polskiej w Ameryce Południowej” 
i „Wspomaganie efektywności nauki języ-
ka polskiego drogą do wzmocnienia poczu-
cia tożsamości narodowej wśród Polonii 
w Ameryce Południowej”, organizowanych 
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 
a dofinansowanych ze środków senackich 
na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

Przewodniczący komisji spraw emi-
gracji podziękował uczestnikom spotkania 
za wysiłek wkładany w dzieło promocji pol-
skiej kultury i  języka polskiego. „Jesteście 
najlepszą wizytówką i ambasadorami kul-
tury polskiej na świecie” – zapewnił. „Jeste-
ście partnerami i współtwórcami polityki 
zagranicznej w promowaniu Polski” – mó-
wił. Podkreślił, że liczy na współpracę, po-
mysły i dialog dotyczący dopasowania tej 
polityki do współczesności. Goście dzięko-
wali za warsztaty i spotkania, w których mo-
gli wziąć udział. Jak wskazywali, przybliżyły 
im współczesną Polskę i Polaków. Mówili, że 
brakuje im materiałów w języku polskim, 

Marszałek Tomasz Grodzki podzię-
kował dziennikarzom polonijnym za to,  
co robią dla integralności Polaków i Polonii. 
Zachęcał ich, „by wysoko trzymali nie tylko 
sztandar polskości, ale i dziennikarstwa”,  
bo, jak zaznaczył, dziennikarze polonijni 
pracują często w trudnych warunkach, dla-
tego ich działalność tym bardziej zasługuje  
na docenienie. Jak podkreślił, docenia 
inicjatywę powołania Federacji Mediów 
Polonijnych na Wschodzie jako swoistej re-
prezentacji polskich mediów na Kresach.

„Kiedy zastanawiam się nad fenome-
nem polskości, to zawsze myślę o 2 feno-
menach. Pierwszy to polskie odrodzenie 
narodowe na Śląsku, które odbywało się bez 
jakiegokolwiek zaplecza instytucjonalne-
go. Drugi to utrzymanie żywiołu polskiego 
na Wschodzie wobec niewyobrażalnej presji 
rusyfikacyjnej” – powiedział wicemarszałek 
Senatu X kadencji Michał Kamiński. Jak do-
dał, zasługą mediów polonijnych jest utrzy-
manie łączności z duchem narodu polskiego.

Prezes Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” Mikołaj Falkowski podkreślił, 
że to bardzo ważna chwila, ponieważ federa-
cja spotyka się w Senacie. Podziękował za to, 
że dzięki Senatowi udało się dokonać czegoś 
spektakularnego – utrzymać i umocnić pol-
skie media na Wschodzie. „Łączą nas nie tyl-
ko pieniądze przekazywane przez Senat, ale 
również wartości” – zaznaczył.

Rafał Dzięciołowski z Fundacji Wolność 
i Demokracja, która współtworzyła Federację 
Mediów Polskich, podkreślił, że wszyscy pa-
miętają początki i warunki działania mediów 
na Wschodzie – brak stabilności finansowa-
nia i perspektyw rozwoju. Wyraził nadzie-
ję, że ten stan nigdy się już nie powtórzy. 
Zwracając się do przedstawicieli polskich 
mediów na Wschodzie, powiedział: „Jeste-
ście elitą elit”. Marszałek mówił o wysoko 
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Kongresu Polonii Amerykańskiej Bożena 
Kamińska, prezes Kongresu Polaków w Ro-
sji Halina Subotowicz-Romanowa, prezes 
Konwentu Organizacji Polskich w Niem-
czech Alexander Zając, prezes Europej-
skiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz 
Pilat i przedstawiciel ZHP poza granica-
mi kraju Tomasz Kostienko. W spotkaniu 
uczestniczyli także przewodniczący i wice-
przewodniczący Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą – se-
natorowie Kazimierz Michał Ujazdowski 
i Wojciech Ziemniak. Rozmowa dotyczyła 
współpracy Senatu z Polonią w X kadencji 
Izby i planowanego na 2021 r. VI Świato-
wego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. 

szkoleń, wymiany informacji, podręczników, 
bazy informacji o strojach, tańcach, dostę-
pu do nagrań muzyki ludowej, pomieszczeń 
na próby i lekcje języka polskiego. Nauczy-
ciele poinformowali o pomyśle powołania 
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonijnych 
w Ameryce Południowej. Prosili, by kolejne 
programy adresowane do Polonii południo-
woamerykańskiej konsultować z nimi.

Wizyta Prezydium Rady Polonii Świata

Marszałek Tomasz Grodzki 17 grudnia 
2019 r. spotkał się z Prezydium Rady Po-
lonii Świata na czele z jej przewodniczącą 
Teresą Berezowską. Obecni byli: wiceprezes 
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pokoleniem emigrantów. Jak zaznaczyła, 
niektóre dzieci nie mają już rodziny w kra-
ju przodków, ale utrzymują kontakty z mło-
dzieżą z Polski dzięki internetowi. Młodzi 
dziękowali za możliwość przyjazdu do Pol-
ski. Dzielili się wrażeniami z pobytu w na-
szym kraju i zapewniali, że gdy tylko będzie 
taka okazja, chętnie przyjadą znowu.

Spotkanie z młodzieżą polonijną z Australii

„Chciałbym, żeby przyjazdy polonijnych 
grup młodzieży do Polski stały się normą 
w naszej współpracy” – mówił przewodni-
czący Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą senator Kazimierz 
Michał Ujazdowski podczas spotkania 
z młodzieżą polonijną z Australii 19 grudnia 
2019 r. w Senacie. Wyraził przekonanie, że 
takie wizyty pozwolą młodzieży o polskich 
korzeniach lepiej poznać język i  kulturę 
kraju przodków, ugruntować poczucie toż-
samości narodowej. Dziękował nauczycie-
lom, opiekunom grupy z Australii, za pracę 
na rzecz podtrzymywania polskości, a mło-
dzieży za radość i optymizm. Opiekunka 
grupy Elżbieta Cesarska dziękowała Sena-
towi za umożliwienie przyjazdu młodzieży 
do Polski. Mówiąc o swoich podopiecznych, 
podkreśliła, że to uczniowie 8 szkół sobot-
nich z Nowej Walii, będący drugim i trzecim 

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

Przegląd wydarzeń

Zmiana na stanowisku  
szefa Kancelarii Senatu

Marszałek Senatu X kadencji Tomasz Grodz-
ki 3 grudnia 2019 r. na szefa Kancelarii Se-
natu powołał Piotra Świąteckiego, od 2002 r. 
dyrektora Biura Spraw Senatorskich, pra-
cownika Kancelarii Senatu od 1997 r. 

Piotr Świątecki urodził się 14 sierp-
nia 1958 r. w Warszawie. Ukończył studia 
na Wydziale Inżynierii Lądowej Politech-
niki Warszawskiej (mgr inż. budownictwa, 
1982 r.) oraz Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego (mgr prawa, 
1990 r.), podyplomowe studium zagadnień 
legislacyjnych (UW), studium integracji eu-
ropejskiej (URM/ENA), liczne kursy i szkole-
nia z zakresu Unii Europejskiej, zarządzania, 
finansów, a także szkołę podchorążych re-
zerwy (Wrocław 1986 r.). 

Zajmował się zawodowo m.in. projek-
towaniem dróg i lotnisk, restrukturyzacją 

https://www.senat.gov.pl/senat-i-polonia/wydarzenia/
https://www.senat.gov.pl/senat-i-polonia/wydarzenia/
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za patriotyczną służbę, za pamięć i szerze-
nie wiedzy o trudnej polskiej drodze do nie-
podległości. Dziękował im za obecność przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza w dniu Na-
rodowego Święta Niepodległości, a także 
za opiekę nad grobami polskich legionistów, 
które znajdują się poza granicami Polski. 

Dzień otwarty w Senacie

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
11 listopada 2019 r. Sejm i Senat otworzyły 
swoje podwoje dla zwiedzających. Obie izby 
parlamentu odwiedziło ponad 2 tys. osób. 
W  Senacie zwiedzający mogli zobaczyć 
salę posiedzeń plenarnych, foyer, a także 
sale obrad komisji senackich, w których 
znajdują się pamiątki po byłych marszał-
kach Izby – Andrzeju Stelmachowskim, 
Auguście Chełkowskim i wicemarszałku 
Zbigniewie Romaszewskim. Goście mogli 
poznać historię Izby wyższej parlamentu 
i otrzymać wydawane przez Kancelarię Se-
natu materiały informacyjne.

Telewizyjne orędzia marszałka  
Tomasza Grodzkiego

Marszałek Senatu X  kadencji Tomasz 
Grodzki 14 listopada i 22 grudnia 2019 r. 
wygłosił orędzia w TVP. W swoim pierw-
szym wystąpieniu wyraził przekonanie, 
że wyborcy powinni mieć pełne prawo 
do wiedzy na temat pracy najważniejszych 
instytucji naszego kraju. Jak poinformo-
wał, Senat X kadencji wybrał swoje wła-
dze i przystąpił do pracy. „W tej kadencji 
naród w swej zbiorowej mądrości zdecy-
dował, że w Sejmie przewagę będzie miał 
obóz rządzący, a w Senacie opozycja, czy 

przedsiębiorstw państwowych. 13 lat orze-
kał w  arbitrażu zamówień publicznych. 
Prowadził zajęcia dydaktyczne m.in. na Po-
litechnice Warszawskiej (budowa lotnisk) 
i  w  Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich 
w Koninie (zamówienia publiczne). Jest le-
gislatorom, m.in. uczestniczył w 6-osobo-
wym zespole autorskim projektu ustawy 
o autostradach płatnych i w 2-osobowym 
zespole odpowiedzialnym ze strony polskiej 
za przygotowanie projektu prawa lotniczego 
w ramach programu PHARE. Samodzielnie 
opracowywał również legislacyjnie i mery-
torycznie projekty licznych aktów prawnych, 
m.in. warunków technicznych dla  lotnisk 
cywilnych, noweli ustawy o transporcie ko-
lejowym w zakresie unijnego III pakietu ko-
lejowego, ustawy o instytutach badawczych.

Jest autorem ekspertyz dotyczących 
transportu publicznego, lotniczego, ko-
lejowego, zamówień publicznych, auto-
rem i współautorem książek wydawanych 
m.in. w  Kolejowej Oficynie Wydawniczej, 
w Zachodnim Centrum Organizacji, w wy-
dawnictwie IURIS. Opublikował też ponad 
800 artykułów w prasie branżowej. Należy 
do  Rady Programowej miesięcznika „Za-
mówienia Publiczne. Doradca” oraz Kole-
gium Redakcyjnego „Zeszytów Naukowych”  
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich. 

„Ogień Niepodległości”

Marszałek Senatu IX kadencji Stanisław 
Karczewski 11 listopada 2019 r. spotkał się 
w Senacie z grupą harcerzy ze sztafety ro-
werowej „Ogień Niepodległości”. Podczas 
spotkania, w którym uczestniczyła sena-
tor Grażyna Sztark, harcerze przekazali 
ogień z pól bitewnych pod Kostiuchnówką. 
Marszałek Senatu podziękował harcerzom 
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naginanie konstytucji czy regulaminu Se-
natu. „Senat będzie wykonywał przypisane 
sobie obowiązki w taki sposób, aby przeko-
nać państwa, że jest możliwe uprawianie 
politycznego sporu w  sposób przyzwoi-
ty, normalny, bez wzajemnej niechęci czy 
nienawiści, mając za cel tylko i wyłącznie 
służbę narodowi” – zapewnił. „Będziemy 
przyjmować ustawy sejmowe i jeśli uznamy 
je za dobre, to uchwalimy. Jeśli będą wyma-
gały poprawek, to poprawimy i odeślemy 
do Sejmu. Będę także oczekiwał od Senatu 
tworzenia własnych ustaw, które po uchwa-
leniu zgodnie z dobrymi praktykami legis-
lacyjnymi będziemy przesyłać do  Sejmu 
jako inicjatywy senackie. Jeśli ktoś by się 
obawiał, że Senat będzie narzędziem blo-
kowania Sejmu, jest w całkowitym błędzie” 
– mówił marszałek Tomasz Grodzki. Jak 
podkreślił, pochodzi ze Szczecina, miasta, 
nad którym unosi się duch wolności, i jest 
lekarzem, którego przysięga Hipokrate-
sa i  zasady etyki lekarskiej zobowiązują 
do leczenia wszystkich według najlepszej 
wiedzy niezależnie od ich wyglądu, rasy, 
koloru skóry, poglądów czy rodzaju cho-
roby. „Dobrze jest te zasady podchodzenia 

raczej demokratycznie wybrana większość, 
złożona z pań i panów senatorów Koalicji 
Obywatelskiej, PSL, lewicy i senatorów nie-
zależnych. Przywraca to w pewnym stopniu 
równowagę w zmaganiach politycznych, ale 
jednocześnie nakłada ogromną odpowie-
dzialność za słowa, czyny i decyzje na obie 
strony. Nie wolno nam zmarnować tego 
mandatu otrzymanego od milionów wy-
borców” – powiedział marszałek Tomasz 
Grodzki. Jak podkreślił, zarówno w Sejmie, 
jak i w Senacie, reprezentujących majestat 
Rzeczpospolitej i potęgę naszego narodu, 
widać, że siłą naszego społeczeństwa jest 
różnorodność, za którą idzie kreatywność 
i energia Polek i Polaków, których nigdy 
nie da się stłumić próbami wtłoczenia nas 
wszystkich w ramy jednej, sztywnej, czasem 
dziwacznej ideologii. „Jedynym sposobem 
na harmonijny rozwój Polski jest przyjęcie 
założenia, że wszyscy Polacy są równi, nie-
zależnie od ich charakteru, przekonań czy 
rasy. Wszyscy mają równe prawa, ale i obo-
wiązki wobec ojczyzny. Nikomu nie wolno 
dzielić ludzi na lepszych czy gorszych, gdyż 
przeczy to szacunkowi dla przyrodzonej 
godności człowieka. Tylko wtedy, gdy spo-
wodujemy, że wszyscy będziemy czuli się 
w naszym pięknym kraju szczęśliwi i spo-
kojni o swój los, będziemy mogli uwolnić 
ogromną energię, która drzemie w naszym 
narodzie i  która może przekształcić się 
w niezwykłe osiągnięcia i dokonania. Tyl-
ko wtedy będziemy mogli zapewnić naszym 
dzieciom, wnukom i nam samym bezpie-
czeństwo i dobrobyt” – mówił marszałek. 
„I tu zaczyna się rola pokornej i służebnej, 
roztropnej pracy polityków” – stwierdził. 
Jego zdaniem dobre prawo ma czynić nasze 
życie łatwiejszym i lepszym. To jest główne 
zadanie tych, którzy to prawo tworzą, a Izba 
wyższa jest do tego szczególnie predyspo-
nowana zgodnie z maksymą, że jest tym 
ciałem konstytucyjnym, które inne władze 
do szlachetnych uczynków pobudza, od nie-
cnych odwodzi, a emocje studzi. Marszałek 
zapewnił, że uczyni wszystko, aby korzy-
stając z ogromnego potencjału senatorów, 
uczynić z  Senatu miejsce, które będzie 
kuźnią najlepszego prawa, w którym będą 
królowały szacunek, przyzwoitość, prawo-
rządność, honor, prawda i normalna praca 
merytoryczna, nie będą zaś miały wstę-
pu obłuda, cynizm, oszustwo, kłamstwo, 
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jedynie snuć podejrzenia. Przynoszą wiele 
szkód, a czasami potrafią ranić bardziej niż 
skalpel. Naród podzielony jest łatwiejszym 
przeciwnikiem dla tych, którzy Polsce rze-
czywiście źle życzą. Warto przypomnieć,  
że okresy największej chwały przeżywali-
śmy, gdy byliśmy zjednoczeni, począwszy 
od bitwy pod Grunwaldem po powstanie «So-
lidarności»” – wskazywał marszałek Tomasz 
Grodzki. Podkreślił też, że mimo wszystko 
warto się spierać, ponieważ ze sporu i dys-
kusji potrafią rodzić się wielkie idee i doko-
nania. „Zatem spierajmy się mądrze – jeśli 
dojdziemy do porozumienia, to wspaniale. 
Jeśli nie uda się go osiągnąć, to zostańmy 
przy swoim zdaniu, ale przy rozstaniu po-
myślmy o argumentach strony przeciwnej, 
bez wzajemnego obrażania się. Nikt z nas 
nie ma monopolu na jedynie słuszną rację. 
Nigdy” – zaznaczył marszałek. „Chciałbym 
zachęcić państwa do tego, aby przy świą-
tecznym stole, składając sobie życzenia, 
pamiętać o tych, którzy w Wigilię i święta 
pracują, aby kraj funkcjonował, pełnią służbę 
lub z różnych przyczyn nie mogą spotkać się 
z najbliższymi. Warto także choć przez chwi-
lę zastanowić się, czy naprawdę potrzebne 
są nam tak głębokie podziały, często tkwiące 
nawet w najbliższej rodzinie i zatruwające 
życie wielu z nas. Nie ma lepszego okresu 
do  takiej refleksji niż radosne, rodzinne 
święta” – mówił marszałek Senatu. Przypo-
mniał, że marszałek Lafayette na pytanie: 
dlaczego Ameryka jest wielka, odpowiedział, 
że jest wielka, bo jest dobra. „Bądźmy zatem 
– a przynajmniej starajmy się – być dla sie-
bie dobrzy, a nie podli. Wierzę, że wszystkim 
nam zależy, aby nasza wspaniała ojczyzna 
także była wielka, wielka swoją historią, tra-
dycją, obyczajami, różnorodnością, wzajem-
nym szacunkiem i poszanowaniem godności 
drugiego człowieka, wielka naszymi nadzie-
jami na dobrą przyszłość jako wspólny dom 
dla nas wszystkich. Życzę państwu wesołych 
Świąt!” – zakończył swoje wystąpienie mar-
szałek Tomasz Grodzki.

Spotkanie z okazji Ogólnopolskiego  
Dnia Seniora

„Senior to zdrowie, senior to pasja, se-
nior to integracja, senior to ekonomia 
społeczna” – mówił jeden z uczestników 
spotkania, zorganizowanego w  Senacie  

z szacunkiem do wszystkich razem i każ-
dego z osobna przenieść na normalne ży-
cie, w tym na politykę” – zaznaczył. „Senat 
RP z oczywistych względów nie zajmuje się 
leczeniem w rozumieniu medycznym, ale 
stanowiąc dobre, mądre prawo, tworzone 
z myślą o uczynieniu losu milionów Po-
lek i Polaków lepszym czy znośniejszym, 
może istotnie przyczynić się do uzdrowie-
nia Polski, dotkniętej wieloma problemami, 
z których najgorszy chyba polega na zatru-
ciu naszych wzajemnych relacji wirusem 
wzajemnej niechęci i głębokich podziałów 
między rodakami, które wydają się nie 
do  zniwelowania. Ale pragnę zapewnić,  
że każda choroba, nawet najcięższa, zwłasz-
cza jeśli jest mądrze leczona, kiedyś się 
kończy, czasami szybciej niż ktokolwiek  
by przypuszczał, czego państwu i sobie ży-
czę, gdyż przyszłość nie potrzebuje strachu, 
tylko wymaga natchnienia, wizji i wiary 
w  potęgę naszego wspaniałego narodu”  
– powiedział marszałek Tomasz Grodzki.

W drugim orędziu telewizyjnym mar-
szałek Tomasz Grodzki poinformował, że 
Senat obradował nad ważnymi ustawami, 
w tym nad senacką inicjatywą kończącą nie-
sprawiedliwe traktowanie emerytalne kobiet 
z rocznika 1953, którą skierowano do Sejmu. 
Na  kolejnym posiedzeniu Izba zajmie się 
m.in. tzw. ustawami sądowymi, które wzbu-
dzają kontrowersje i protesty. „Są one ważne 
dla sędziów, ale jeszcze ważniejsze dla każ-
dego z nas, gdyż każdy chciałby być sądzony 
sprawiedliwie przez niezawisłego sędziego. 
Wiemy, że system sądownictwa wymaga re-
form, ale chyba nie takich, jakie są wdraża-
ne przez ostatnie 4 lata. Dlatego zapewniam 
państwa, że nad ustawami sądowymi Senat 
będzie pracować najstaranniej, jak to moż-
liwe, dbając o nienaruszalność konstytucyj-
nej zasady współpracy, a także wzajemnej 
niezawisłości władzy sądowniczej, wyko-
nawczej i ustawodawczej, gdyż jest to fun-
dament demokratycznego ustroju państwa” 
– mówił marszałek Tomasz Grodzki. W kon-
tekście nadchodzących świąt zadał funda-
mentalne pytanie: czy podziały w naszym 
narodzie, których doświadczamy obecnie, 
czemuś czy komuś służą, czy przynoszą coś 
dobrego krajowi czy komukolwiek z nas?. 
„Odpowiedź brzmi jednoznacznie: nie. Czy 
może są przez kogoś inspirowane? Odpo-
wiedź jest już mniej jednoznaczna, możemy 
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środowisko lokalne i rodzina. Za najsku-
teczniejsze formy opieki uznano dzienne 
domy pobytu i kluby seniorów. 

Podczas spotkania była też mowa o pro-
gramie „Leki 75+”, który cieszy się dużą po-
pularnością, w 2019 r. wydano już na ten 
cel ok.  700  mln  zł i  resort zdrowia myśli 
o  rozszerzeniu listy gwarantowanych le-
ków. Dzięki programowi udało się osiągnąć 
2 cele: ułatwiono seniorom dostęp do leków 
i uzyskano efekt w postaci poprawy ich le-
czenia oraz zmniejszenia liczby hospitaliza-
cji i zabiegów. 

Uczestnicy spotkania zapoznali się tak-
że ze społecznymi inicjatywami adresowa-
nymi do seniorów. Mowa była o programie 
„Gmina przyjazna seniorom”, ogólnopolskim 
czasopiśmie „Głos Seniora”, a także Ogólno-
polskiej Karcie Seniora, stanowiących narzę-
dzia aktywizacji seniorów, przedsiębiorców 
i samorządów. 

Przyszłość Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Marszałek Senatu X  kadencji Tomasz 
Grodzki, przewodniczący Komisji Ro-
dziny, Polityki Senioralnej i  Społecznej 
X kadencji senator Jan Filip Libicki oraz 
senatorowie spotkali się 22  listopada 
2019  r. w  Senacie z  przedstawicielami 

14 listopada 2019 r. z okazji Ogólnopolskie-
go Dnia Seniora. Wskazał w ten sposób naj-
ważniejsze kierunki działań koniecznych 
do aktywizacji osób w wieku 60+. Otwie-
rając spotkanie poświęcone praktyce sto-
sowania ulg dla seniorów, wicemarszałek 
Senatu X kadencji Stanisław Karczewski 
podkreślił, że działalność polskich senio-
rów prowadzi do bardzo wielu korzystnych 
zmian w sytuacji osób starszych w naszym 
kraju. Zapewnił, że wzorem lat ubiegłych 
będzie poświęcał wiele uwagi problemom 
osób starszych. 

O  rządowym programie „Senior+” 
mówiła podczas spotkania przewodni-
cząca Rady ds. Polityki Senioralnej Józefa 
Hrynkiewicz. Przypomniała, że zmiany 
w  strukturze naszego społeczeństwa są 
przewidywalne i dość ściśle określone. Oso-
by w wieku 60+ stanowią już 25% populacji, 
a w grupie osób powyżej 100 lat zdecydo-
waną większością są kobiety. Opracowując 
program, postanowiono się skoncentro-
wać przede wszystkim na osobach w wie-
ku 75+, ponieważ to w tej grupie występują 
zdecydowanie najpoważniejsze proble-
my wymagające systemowych rozwiązań. 
Uwzględniono też osoby niesamodzielne, 
które wymagają szczególnego wsparcia. 
Założono, że najlepszym środowiskiem 
dla osób w zaawansowanym wieku jest ich 
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jednocześnie wiązali z nim jednak pew-
ną nadzieję. Takie rozwiązanie mogłoby 
zapewnić wsparcie szczególnie osobom, 
do których pomoc systemowa nie zawsze 
dociera, osobom dotkniętym kilkoma ro-
dzajami niepełnosprawności. Niestety, 
rozszerzenie zakresu świadczeń finan-
sowanych z funduszu zwiększa, ich zda-
niem, prawdopodobieństwo, że pieniądze 
nie trafią do osób najbardziej potrzebują-
cych. Jak wskazywali, renta socjalna jest 
podstawą bytu osób, którym jest wypłaca-
na, i nie ma charakteru doraźnej pomocy. 
Dlatego powinna być finansowana bezpo-
średnio z budżetu państwa, a nie ze środ-
ków na pomoc uzupełniającą. Podkreślano 
także, że projekt nowelizacji nie był wcześ-
niej konsultowany z  zainteresowanym  
środowiskami. 

Spotkanie marszałka Senatu  
z konstytucjonalistami i politykami  
Koalicji Obywatelskiej

Marszałek Senatu X  kadencji Tomasz 
Grodzki 22  listopada 2019  r. spotkał się 
w  Senacie z  pierwszą prezes Sądu Naj-
wyższego Małgorzatą Gersdorf, prawni-
kami konstytucjonalistami i  politykami 
Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiano na te-
mat sytuacji po wyroku Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 
i przygotowaniach do podjęcia ewentualnej 

organizacji pozarządowych działających 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
by rozmawiać o przyszłości Solidarnoś-
ciowego Funduszu Wsparcia Osób Niepeł-
nosprawnych. Jak podkreślił marszałek 
Senatu, celem spotkania było zapozna-
nie się z opinią środowisk, które najlepiej 
znają potrzeby osób niepełnosprawnych, 
na temat uchwalonej przez Sejm 21 listo-
pada 2019  r. nowelizacji ustawy o  Soli-
darnościowym Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. „Chcemy uchwalać 
dobre prawo, którego nie trzeba będzie 
od razu poprawiać” – stwierdził marsza-
łek Tomasz Grodzki. 

Przewodniczący komisji rodziny se-
nator Jan Filip Libicki mówił, że sam miał 
wątpliwości dotyczące mechanizmu pozy-
skiwania środków, który – jego zdaniem 
– może przeciwstawiać sobie różne grupy 
społeczne. Dlatego chciał poznać stanowi-
sko przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych w sprawie finansowania innych 
świadczeń niż pomoc osobom niepełno-
sprawnym, takich jak renta społeczna, 
zasiłek pogrzebowy czy wypłata trzynastej 
emerytury. Podczas spotkania przedsta-
wiciele organizacji społecznych wyrażali 
zaniepokojenie rozwiązaniami zawarty-
mi w ustawie uchwalonej przez Sejm. Jak 
mówili, z  ostrożnością podchodzili 
do utworzenia Solidarnościowego Fundu-
szu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 



sprawie, jeśli pojawi się taka potrzeba. Wy-
raził też nadzieję na stałą współpracę z tak 
znakomitymi prawnikami, by proces legis-
lacyjny w Senacie przebiegał bez błędów. 

Podczas briefingu dla mediów, zorga-
nizowanego w trakcie spotkania, marszałek 
Tomasz Grodzki zaznaczył, że Izba włączy 
się w proces legislacyjny, tak by stanowione 
prawo służyło Polsce i jej obywatelom. 

inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. 
Jak podkreślił marszałek Senatu, wyrok 
TSUE zmienia rzeczywistość w obszarze 
wymiaru sprawiedliwości. Nakłada nowe 
zadania zarówno na Sąd Najwyższy, jak 
i na ustawodawcę, w tym Senat. Wyraził 
przekonanie, że spotkanie w gronie wy-
bitnych prawników przygotuje senatorów 
do podjęcia inicjatywy ustawodawczej w tej 
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państwo ma obowiązek zwalczać nie tyl-
ko przejawy przemocy fizycznej, ale tak-
że przemoc psychiczną czy ekonomiczną. 
Wskazywano też na mankamenty postępo-
wania sądowego w sprawach dotyczących 
przemocy domowej wobec kobiet. Zdaniem 
prof. Małgorzaty Fuszary sądy rodzinne czę-
sto posługują się stereotypami. Na potrzebę 
organizowania szkoleń dla sędziów, kura-
torów sądowych i policji, a także instytucji 
pomocowych zwróciła uwagę mecenas Mag-
dalena Czernicka-Baszuk. W ocenie kura-
tor społecznej Anny Osowskiej-Rembeckiej 
„Niebieska karta” nie zapewnia pełnej ochro-
ny ofierze przemocy. Wicemarszałek Sena-
tu Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, 

że sytuacja zmieniła się na niekorzyść dzieci 
matek będących ofiarami przemocy domo-
wej. Jak powiedziała, dziecko ma obowiązek 
kontaktu z ojcem – sprawcą, który z kolei 
ma do tego prawo. Senator Magdalena Ko-
chan zapewniła, że Senat, zgodnie z deklara-
cją marszałka Tomasza Grodzkiego, będzie 

Debata „Temida pod lupą”

Zmiana podejścia do problemu przemocy 
wobec kobiet i potrzeba szybkiego wprowa-
dzenia rozwiązań skuteczniej chroniących 
kobiety i dzieci przed przemocą domową to 
główne wnioski z debaty „Temida pod lupą”, 
zorganizowanej 3 grudnia 2019 r. w Sena-
cie, w ramach jubileuszu 25-lecia Centrum 
Praw Kobiet. Otwierając debatę, marszałek 
Senatu X kadencji Tomasz Grodzki przy-
pomniał, że Centrum Praw Kobiet od 25 lat 
wspiera kobiety doświadczające przemocy, 
pomogło już 100 tys. kobiet. Potrzeby są jed-
nak o wiele większe, bo według statystyk 
pomocy wymaga od 700 tys. do 1 mln kobiet.

W ocenie prezes Centrum Praw Kobiet 
Urszuli Nowakowskiej w  ciągu ostatnich 
25 lat udało się wiele zrobić na rzecz kobiet, 
ale polskie prawo nadal nie zapewnia im peł-
nej ochrony przed przemocą. Uczestniczki 
debaty postulowały niezwłoczne wdrożenie 
do  polskiego prawa przepisów konwencji 
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej. Jak podkreślano, 
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kadiusz Chęciński i  Warszawy – Rafał 
Trzaskowski 10 grudnia 2019 r. przekazali 
marszałkowi Senatu X kadencji Tomaszowi 
Grodzkiemu projekt ustawy o rekompensa-
tach dla gmin, które utraciły część swoich 
dochodów w związku z obniżką stawki po-
datku PIT. W spotkaniu udział wzięli także 
wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-
-Błońska oraz przewodniczący Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej senator Zygmunt Frankiewicz. 
Samorządowcy zwrócili się z prośbą o pod-
jęcie przez Senat inicjatywy ustawodawczej, 
dotyczącej rekompensat. Jak powiedział 
podczas konferencji prasowej prezydent 
Warszawy Rafał Trzaskowski, projekt za-
kłada zwiększenie udziału samorządów 
w podatku PIT. „Dla dużych miast ponad 
8%, dla gmin – ok. 2%, żeby zrekompen-
sować ubytek prawie 8 mld zł, które rząd 
odebrał samorządom” – podkreślił. Prze-
wodniczący komisji samorządu senator 
Zygmunt Frankiewicz zadeklarował, że pro-
jekt przygotowany przez samorządowców 
z najwyższą starannością będzie procedo-
wany w komisjach, a później na posiedzeniu 
plenarnym Senatu.

otwarty na potrzeby kobiet i dla kobiet nawet 
o najbardziej skrajnych poglądach, bo „parla-
ment jest także po to, aby ścierały się w nim 
różne poglądy”. 

Jubileuszowa gala z okazji 30-lecia  
odrodzenia samorządu lekarskiego

„Bez lekarzy nie uda się przeprowadzić re-
formy ochrony zdrowia skupionej na pa-
cjencie i  jego potrzebach” – powiedział 
marszałek Senatu X kadencji Tomasz 
Grodzki podczas obchodów jubileuszu 
30-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego, 
7 grudnia 2019 r., w Teatrze Polskim w War-
szawie. Marszałek Senatu, który sam jest 
lekarzem, podkreślił, że środowisko lekar-
skie swoją pracą pokazuje, na czym polega 
patriotyzm dnia codziennego. Zwrócił też 
uwagę, że samorząd lekarski to wspólnota 
ludzi o ogromnym potencjale intelektual-
nym, która dba o jakość i bezpieczeństwo 
pacjenta. Zauważył także, że samorząd le-
karski ma ogromne zasługi w obronie god-
ności lekarza.

Spotkanie z prezydentami polskich miast

Prezydenci: Łodzi – Hanna Zdanowska, 
Sopotu – Jacek Karnowski, Sosnowca – Ar- 
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i rozwój obszarów wiejskich. W jego opinii 
należy zadbać, aby wieś rozwijała się równie 
szybko jak aglomeracje miejskie. 

Podczas spotkania omówiono propo-
zycję nowelizacji ustawy z 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim, która reguluje zasady 
tworzenia tego funduszu i zwrotu gminom 
części wydatków, poniesionych w jego ra-
mach, z budżetu państwa. W ustawie okre-
ślono też maksymalne limity wydatków 
z  budżetu państwa do 2023 r. Celem pro-
jektowanej nowelizacji miałoby być podwyż-
szenie tych kwot, tak by uwzględniały realne 
potrzeby gmin. 

Wizyta marszałka Senatu u społeczności 
ewangelickiej na Śląsku Cieszyńskim

Marszałek Senatu X kadencji Tomasz 
Grodzki 11  grudnia 2019  r. złożył wizy-
tę społeczności ewangelickiej na  Śląsku 
Cieszyńskim – w Ustroniu, Dzięgielowie, 
Cieszynie i Wiśle. Spotkał się z przedsta-
wicielami życia kościelnego i społecznego 
ewangelików w Wiśle. W ocenie marszał-
ka Tomasza Grodzkiego ziemia cieszyńska 
jest oazą tolerancji, w której panuje szacu-
nek i zrozumienie dla drugiego człowieka, 
kult prawdy i praworządności oraz nastrój 
wspólnego budowania przyszłej pomyśl-
ności. Zapewnił, że dopóki dane mu będzie 
stać na czele Senatu, „zrobimy wszystko, 
aby w Polsce znów zatriumfowało prawo, 

Wizyta przedstawicieli Krajowego  
Stowarzyszenia Sołtysów

O  inicjatywach ustawodawczych doty-
czących samorządów i działalności sołty-
sów marszałek Senatu X kadencji Tomasz 
Grodzki rozmawiał 10  grudnia 2019  r. 
w  Senacie z  przedstawicielami Zarzą-
du Głównego Krajowego Stowarzysze-
nia Sołtysów. Jak podkreślił marszałek 
Tomasz Grodzki, dla  niego ważne jest,  
by głos samorządowców był uwzględnia-
ny w pracach legislacyjnych Senatu i przy-
gotowywanych przez Izbę inicjatywach 
ustawodawczych. Zapewnił, że Izba jest 
miejscem otwartym na dyskusję, i zachę-
cał do mówienia o potrzebach i postula-
tach, pojawiających się w codziennej pracy 
sołtysów. Zapowiedział, że Senat nadal bę-
dzie się angażował w promocję aktywności 
sołtysów i postaw obywatelskich, wspiera-
jąc konkurs „Sołtys Roku”. 

Przewodniczący komisji samorządu te-
rytorialnego senator Zygmunt Frankiewicz 
stwierdził, że wszyscy jej członkowie mają 
doświadczenie samorządowe. Zapewnił,  
że komisja planuje przygotowanie wielu ini-
cjatyw ustawodawczych dotyczących samo-
rządów. Dlatego chciałby poznać specyfikę 
pracy sołtysów i zadeklarował chęć pomocy. 
Przewodniczący komisji rolnictwa senator 
Jerzy Chróścikowski zaznaczył, że wieś to nie 
tylko rolnictwo, ale także sprawy społeczne 
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Senatu X kadencji Tomasz Grodzki 13 grud-
nia 2019 r., podczas III Kongresu Praw Oby-
watelskich w Warszawie. W inauguracji 
kongresu wzięła także udział wicemarsza-
łek Gabriela Morawska-Stanecka. W swoim 
wystąpieniu marszałek nawiązał do rocz-
nicy wprowadzenia stanu wojennego. 
„38 lat temu prawa obywatelskie w Polsce 
zostały podeptane i zniknęły pod gąsieni-
cami czołgów” – powiedział. Podkreślił, 

przyzwoitość, normalność i poszanowanie 
godności każdego człowieka”. 

Podczas wizyty na Śląsku Cieszyńskim 
marszałek spotkał się także z uczniami Li-
ceum Ogólnokształcącego Towarzystwa 
Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michej-
dy w Cieszynie, z którymi rozmawiał m.in. 
o funkcjonowaniu Senatu i różnorodności, 
która – w jego ocenie – jest siłą i potęgą na-
szego kraju, a także o konieczności likwido-
wania podziałów. Marszałek Senatu spotkał 
się również m.in. z siostrami diakonisami 
Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzię-
gielowie, którym podziękował za ich ofiar-
ną służbę na rzecz osób najbiedniejszych, 
potrzebujących i opuszczonych. Odwiedził 
też pensjonariuszy Ewangelickiego Domu 
Opieki „Emaus” w  Dzięgielowie, prowa-
dzonego przez diakonisy. Zwiedził ponad-
to Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie. 
W towarzystwie zwierzchnika diecezji cie-
szyńskiej bp. Adriana Korczagi odwiedził 
też kościoły ewangelickie w Ustroniu, Cie-
szynie i Wiśle.

Marszałek i wicemarszałek Senatu 
na III Kongresie Praw Obywatelskich

„Musimy robić wszystko, by Polski nie 
dotknęło bolesne doświadczenie zagroże-
nia demokracji” – powiedział marszałek 
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że od tego czasu przebyliśmy długą drogę 
do demokracji. Zaznaczył, że martwią go 
jednak nowe wyzwania, takie jak obrona 
praworządności, czyste powietrze i spra-
wy przyszłości młodych ludzi. Marsza-
łek Senatu wyraził także zaniepokojenie 
w związku z tym, że Komisja Europejska 
stworzyła wyjątek dla  Polski w  sprawie 
zapewnienia neutralności klimatycznej 
do 2050 r. „Nie mogę się pogodzić z tym, że 
ekonomia będzie dominowała nad prawem 
człowieka do czystego powietrza” – mó-
wił. Zaapelował do rządu, aby „mimo tego 
wyjątku dołożył wszelkich starań, by Pol-
ska stała się jak najszybciej czystym kra-
jem”. Zadeklarował również pomoc Senatu 
w tym zakresie. 

W swoim wystąpieniu wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, 
że praw człowieka nie wolno przestrzegać 
tylko częściowo, bo kraj, który tak się zacho-
wuje, nie przestrzega ich w ogóle. Zwróciła 
też uwagę, że szykuje się kolejny atak na nie-
zawisłość sędziowską. „Nigdy nie możemy 
się na  to zgodzić, nigdy nie zgodzimy się 
na uzależnienie władzy sądowniczej od wła-
dzy ustawodawczej, ponieważ od tego zależy, 
czy w Polsce będą przestrzegane prawa czło-
wieka” – podkreśliła. Wicemarszałek Sena-
tu zaznaczyła także, że prawa człowieka to 
również m.in. równość kobiet i mężczyzn, 
wolność decydowania o własnym ciele, możli-
wość kochania tego, kogo się chce, życie wolne 
od przemocy i swobodne wyznawanie religii.

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

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