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Prezydium Senatu

6 grudnia br. odby³o siê 5. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium Senatu rozpatrzy³o oœwiadczenia senatorów o spe³nieniu warunków do otrzy-

mywania uposa¿enia senatorskiego oraz wnioski o przyznanie uzupe³niaj¹cego uposa¿enia
senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Œwi¹tecki poinfor-
mowa³, ¿e wp³ynê³y dwa oœwiadczenia o spe³nieniu warunków do otrzymywania uposa¿enia
senatorskiego. Prezydium Senatu przyjê³o do wiadomoœci, i¿ warunki do otrzymywania uposa-
¿enia senatorskiego spe³nia jeden senator. Drugiemu przyznano uzupe³niaj¹ce uposa¿enie
senatorskie za listopad i grudzieñ br., uposa¿enie senatorskie natomiast – od 1 stycznia 2008 r.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
o wyra¿enie zgody na zorganizowanie konferencji „Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów
wiejskich w latach 2007–2013”. Jej celem jest przekazanie informacji o mo¿liwoœciach korzy-
stania z funduszy europejskich na obszarach wiejskich w latach 2007–2013, a tak¿e ocena
czêœciowo wdra¿anych programów. Konferencjê, z udzia³em oko³o 100 osób, zaplanowano na
18 grudnia br. w gmachu Senatu. Prezydium Senatu wyrazi³o zgodê na zorganizowanie kon-
ferencji oraz zaakceptowa³o przedstawiony kosztorys.

Nastêpnie zapoznano siê z notatk¹ Biura Spraw Miêdzynarodowych i Unii Europejskiej
Kancelarii Senatu dotycz¹c¹ kandydatów na cz³onków delegacji Senatu RP do miêdzy-
narodowych organizacji parlamentarnych. Wicedyrektor Anna Szklennik przedstawi³a
szczegó³y notatki wynegocjowane z dwoma klubami senackimi i zgodne z ustalonym pa-
rytetem. Prezydium Senatu zatwierdzi³o sk³ad delegacji Senatu RP do miêdzynarodo-
wych organizacji parlamentarnych.

Prezydium Senatu omówi³o kwestiê dwustronnych i trójstronnych zgromadzeñ parla-
mentarnych. Prezydium zadecydowa³o o omówieniu szczegó³ów dotycz¹cych dwustronnego
zgromadzenia parlamentarnego polsko-ukraiñskiego oraz trójstronnego zgromadzenia parla-
mentarnego polsko-litewsko-ukraiñskiego na swoim kolejnym posiedzeniu.

Prezydium zadecydowa³o o od³o¿eniu kwestii dwustronnego zgromadzenia parlamentar-
nego polsko-litewskiego do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w Regulaminie Sejmu.

Prezydium Senatu omówi³o kwestiê zwi¹zan¹ z zakoñczeniem Roku Genera³a W³ady-
s³awa Andersa. Ustalono, i¿ uroczystoœci zwi¹zane z zakoñczeniem Roku Genera³a
W³adys³awa Andersa odbêd¹ siê w pierwszym kwartale 2008 r.
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Z prac komisji senackich

12 grudnia 2007 r.

W pierwszym punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu wstêpnie rozpatrywano projekt ustawy bud¿etowej na 2008 r. w czêœciach w³aœci-
wych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji.

Projekt bud¿etu pañstwa na 2008 r. w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Naro-
dowego oraz czêœci 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego przedstawi³ minister kul-
tury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, informacji na ten temat udziela³ tak¿e
dyrektor Departamentu Ekonomicznego w tym resorcie Wojciech Kwiatkowski.

Omawiaj¹c wydatki bud¿etowe w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowe-
go, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreœlali, ¿e nast¹pi³
nominalny i realny wzrost wydatków w czêœci 24 w dziale 921. £¹czne wydatki bud¿etu pañ-
stwa na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego okreœlone w projekcie bud¿etu pañstwa na
rok 2008 zaplanowano w kwocie 1 461 998 tys. z³., z czego 1 208 626 tys. z³ przeznaczono na
wydatki bie¿¹ce, 188 432 tys. z³ na wydatki maj¹tkowe oraz 64 940 tys. z³ – na finansowanie
projektów z udzia³em œrodków Unii Europejskiej. Zwrócono uwagê, ¿e okreœlone w ustawie bu-
d¿etowej wielkoœci w trakcie roku z regu³y zostaj¹ zwiêkszone ze œrodków zaplanowanych
w rezerwach bud¿etu pañstwa, i wskaŸniki te z pewnoœci¹ na koniec 2008 r. bêd¹ wy¿sze.

Projekt dochodów i wydatków bud¿etowych na rok 2008 Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji przedstawi³ przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Ko³odziejski. Po-
informowa³, ¿e wydatki bud¿etowe rady zapreliminowano na podstawie obowi¹zuj¹cego stanu
prawnego i struktury organizacyjnej Biura KRRiT jako jej aparatu wykonawczego. Wszystkie
wydatki s¹ zamieszczone w jednym rozdziale klasyfikacji bud¿etowej „Urzêdy naczelnych or-
ganów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa” i podzielone na trzy grupy: œwiadczenia
na rzecz osób fizycznych, wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych i wydatki maj¹tkowe.
Dochody bud¿etowe KRRiT bêd¹ mia³y swoje Ÿród³o w op³atach koncesyjnych oraz wp³y-
wach z rejestracji programów rozprowadzanych w sieciach kablowych i w 2008 r. wynios¹
30 mln 840 tys. z³.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
senatorowie jednog³oœnie poparli propozycjê przewodnicz¹cego komisji senatora Piotra
£.J. Andrzejewskiego w sprawie wyboru jego drugiego zastêpcy i upowa¿nili go do wy-
st¹pienia do Prezydium Senatu w sprawie wyra¿enia zgody na ten wybór.

Na zakoñczenie posiedzenia dyskutowano na temat planu pracy komisji na 2008 r. Sena-
torowie zg³osili propozycje zorganizowania konferencji i posiedzeñ seminaryjnych, doty-
cz¹cych m.in. egzekucji prawa w mediach publicznych, sposobów realizacji i finansowania
zadañ wynikaj¹cych z ustawy o radiofonii i telewizji, etyki dziennikarskiej, ochrony zabytków
na poziomie regionalnym i krajowym, szkolnictwa artystycznego, obecnoœci kultury polskiej za
granic¹ i sposobów jej promocji, a tak¿e kultury regionalnej.

Ponadto senator Wojciech Skurkiewicz zaproponowa³ powo³anie sta³ej podkomisji ds.
mediów.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej senatorowie przyst¹pili do wstêpnego rozpatrywania projektu ustawy bud¿etowej na
2008 r. w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji.
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Wys³uchano uwag do poszczególnych czêœci projektu ustawy bud¿etowej, przygotowa-
nych przez wyznaczonych wczeœniej senatorów, oraz zapoznano siê z informacj¹ przedstawi-
cieli zainteresowanych instytucji i resortów.

Komisja omówi³a wstêpnie nastêpuj¹ce czêœci projektu:
� Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (cz. 16) – senator S³awomir Sadowski
� Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2008 r. (za³. nr 9) – sena-

tor S. Sadowski
� Zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze (za³. nr 4) w zakresie czêœci 16 – Kancelaria

Prezesa Rady Ministrów – senator S. Sadowski
� Rz¹dowe Centrum Legislacji (cz. 75) – senator Bohdan Paszkowski
� Centralne Biuro Antykorupcyjne (cz. 56) – senator Zbigniew Meres
� Urz¹d Zamówieñ Publicznych (cz. 49) – senator Stanis³aw Jurcewicz
� Zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze (za³. nr 4) w zakresie czêœci 49 – Urz¹d

Zamówieñ Publicznych – senator S. Jurcewicz
� Administracja Publiczna (cz. 17) – senator Marek Konopka
� Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. (za³. nr 12) – senator Piotr Kaleta
� Zatrudnienie i wynagrodzenia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych w 2008 r. (za³.

nr 10) – senator M. Konopka
� Prefinansowanie zadañ przewidzianych do finansowania ze œrodków Unii Europejskiej (za³.

nr 14) – senator Jadwiga Rotnicka
� Dotacje celowe na finansowanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zleco-

nych ustawami, realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego (za³. nr 8) – sena-
tor Z. Meres

� Zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze (za³. nr 4) – senator P. Kaleta
� Regionalne Izby Obrachunkowe (cz. 80) – senator W³adys³aw Dajczak
� Zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze (za³. nr 4) w zakresie czêœci 80 – RIO
� Rezerwy celowe (cz. 83) – senator Mariusz Witczak
� Plan Finansowy Pañstwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartografi-

cznym (za³. nr 5) – senator P. Kaleta
� Rozwój Regionalny (cz. 34) – senator W³adys³aw Ortyl
� Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych

Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007–2013 (za³.
nr 16) – senator W. Ortyl

� Limity kwot zobowi¹zañ oraz wydatków w latach obowi¹zywania NPR 2004–2006 w tys. z³
(za³. nr 15) – senator W. Dajczak

� Zatrudnienie i wynagrodzenia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych w 2008 r. (za³.
nr 10) – senator M. Konopka

� Rezerwy celowe (cz. 83) – senator M. Witczak
� Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. (za³. nr 12) – senator P. Kaleta
� Œrodki bezzwrotne pochodz¹ce z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

(za³. nr 7) – senator Ireneusz Niewiarowski
� Prefinansowanie zadañ przewidzianych do finansowania ze œrodków Unii Europejskiej (za³.

nr 14) – senator J. Rotnicka

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu postanowi³a nie zg³aszaæ za-
strze¿eñ do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela i zarekomendowaæ Senatowi jej
przyjêcie bez poprawek.

Rozwi¹zania zawarte w rozpatrywanej nowelizacji omówi³a sekretarz stanu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas. Informacjê uzupe³ni³a pos³anka sprawozdaw-
czyni Ewa Wolak. W posiedzeniu uczestniczy³y tak¿e przedstawicielki resortu edukacji
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– dyrektor Departamentu Spraw Nauczycielskich Anna Dakowicz-Nawrocka i dyrektor Depar-
tamentu Ekonomicznego Gra¿yna Kida.

Zaakceptowana przez Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu nowelizacja stanowi, ¿e kwota
bazowa, s³u¿¹ca do obliczenia œredniego wynagrodzenia nauczycieli, wyniesie w przysz³ym
roku 2074, 15 z³ i bêdzie wy¿sza o 10% w stosunku do obowi¹zuj¹cej w tym roku.

Zgodnie z informacj¹ resortu edukacji zwiêkszeniu kwoty bazowej towarzyszyæ bêdzie
wzrost przysz³orocznej subwencji oœwiatowej o 1, 85 mld z³. Wraz ze œrodkami, które ju¿ wcze-
œniej by³y zapisane w projekcie bud¿etu na zwiêkszenie subwencji, da to 2, 7 mld z³ i umo¿liwi
najwy¿sz¹ od 6 lat podwy¿kê dla nauczycieli.

Nowelizacja sankcjonuje prawnie uniezale¿nienie kwoty bazowej dla nauczycieli od kwo-
ty bazowej dla wszystkich pracowników sfery bud¿etowej, okreœlanej co roku w bud¿ecie.

Postanowiono, ¿e w imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ustawê o zmianie ustawy
– Karta Nauczyciela zarekomenduje Izbie senator Zbigniew Szaleniec.

Nastêpnie senatorowie przyst¹pili do wyboru dwóch zastêpców przewodnicz¹cego
komisji.

W trakcie dyskusji kandydaturê senatora Piotra Wacha zg³osi³ senator Ryszard Górecki.
Senator Andrzej Szewiñski zaproponowa³ na to stanowisko senatora Józefa Bergiera. W g³o-
sowaniu tajnym obaj kandydaci uzyskali poparcie cz³onków komisji i zostali wybrani na zastêp-
ców przewodnicz¹cego komisji.

Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu dokonano podzia³u zadañ
w pracach nad ustaw¹ bud¿etow¹:
� Kultura fizyczna i sport – senatorowie Ma³gorzata Adamczak, J. Bergier, Tomasz Skorupa,

A. Szewiñski,
� Oœwiata i wychowanie – senatorowie S³awomir Kowalski, Waldemar Kraska, Z. Szaleniec,
� Nauka i PAN – senatorowie R. Górecki, P. Wach, Kazimierz Wiatr,
� Szkolnictwo wy¿sze – senatorowie R. Górecki, Adam Massalski, J. Bergier,
� Informatyzacja – senatorowie P. Wach i K. Wiatr.
� Urz¹d Patentowy RP, G³ówny Urz¹d Miar, Polski Komitet Normalizacyjny – senator

P. Wach.
Na zakoñczenie posiedzenia przewodnicz¹cy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator

K. Wiatr poinformowa³ o zaproszeniu do Brukseli na spotkanie (18–19 grudnia br.) przewodni-
cz¹cych komisji edukacji i kultury. Senator R. Górecki zapowiedzia³, ¿e rozwa¿y mo¿liwoœæ
uczestnictwa w tym spotkaniu.

13 grudnia 2007 r.

Podczas posiedzenia Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej kontynuowano wstêpne rozpatrywanie projektu ustawy bud¿etowej na 2008 r. w czê-
œciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji. Pierwsze posiedzenie w tej
sprawie odby³o siê 12 grudnia br. Omówiono nastêpuj¹ce czêœci projektu ustawy bud¿eto-
wej na rok 2008:

Ministerstwo Zdrowia

� Dotacje celowe na finansowanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zleco-
nych ustawami, realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego (za³. nr 8) – sena-
tor Zbigniew Meres

� Zatrudnienie i wynagrodzenia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych w 2008 r. (za³.
nr 10) – senator Marek Konopka

� Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. (za³. nr 12) – senator Piotr Kaleta
� Rezerwy celowe (cz. 83) – senator Mariusz Witczak
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� Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
� Dotacje celowe na finansowanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zleco-

nych ustawami, realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego (za³. nr 8) – sena-
tor Z. Meres

� Zatrudnienie i wynagrodzenia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych w 2008 r. (za³.
nr 10) – senator M. Konopka

� Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. (za³. nr 12) – senator P. Kaleta
� Rezerwy celowe (cz. 83) – senator M. Witczak

Ministerstwo Gospodarki

� Administracja Publiczna (cz. 17) – senator M. Konopka
� Dotacje celowe na finansowanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zleco-

nych ustawami, realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego (za³. nr 8) – sena-
tor Z. Meres

� Zatrudnienie i wynagrodzenia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych w 2008 r. (za³.
nr 10) – senator M. Konopka

� Zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze (za³. nr 4) – senator P. Kaleta
� Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. (za³. nr 12) – senator P. Kaleta

Ministerstwo Infrastruktury

� Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa (cz. 18) – senator Janusz Sepio³
� Rezerwy celowe (cz. 18) – senator M. Witczak

Ministerstwo Finansów

� Bud¿ety wojewodów (cz. 85) w zakresie dzia³ów:
700 – Gospodarka mieszkaniowa
710 – Dzia³alnoœæ us³ugowa
750 – Administracja publiczna
754 – Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
801 – Oœwiata i wychowanie
852 – Pomoc spo³eczna
900 – Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – senator J. Sepio³

� Zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze (za³. nr 4) w zakresie czêœci 85 – Bud¿et
wojewodów

� Samorz¹dowe Kolegia Odwo³awcze (cz. 86) – senator Jadwiga Rotnicka
� Rezerwy celowe (cz. 83) – senator M. Witczak
� Dotacje celowe na finansowanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ

zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego (za³. nr 8)
w zakresie dzia³ów:

700 – Gospodarka mieszkaniowa
710 – Dzia³alnoœæ us³ugowa
750 – Administracja publiczna
754 – Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
801 – Oœwiata i wychowanie
852 – Pomoc spo³eczna
900 – Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – senator Z. Meres

� Limity zatrudnienia dla osób objêtych mno¿nikowymi systemami wynagrodzeñ zatrudnionych
w urzêdach organów w³adzy pañstwowej, kontroli, ochrony pañstwa, s¹dach i trybuna³ach
oraz w placówkach zagranicznych w roku 2008 (za³. nr 11) – senator Ireneusz Niewiarowski

� Subwencje ogólne dla jednostek samorz¹du terytorialnego (cz. 82) – senator Bohdan Pasz-
kowski

� Œrodki bezzwrotne pochodz¹ce z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej
(za³. nr 7) – senator I. Niewiarowski
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Ministerstwo Edukacji Narodowej

� Subwencje ogólne dla jednostek samorz¹du terytorialnego (cz. 82) – senator B. Paszkowski.

Podczas posiedzenia Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej roz-
patrzono tak¿e ustawê o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. Po wys³uchaniu informacji se-
kretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas i dyrektor Departamentu
Ekonomicznego w tym resorcie Gra¿yny Kidy, a tak¿e po zapoznaniu siê z pozytywn¹ opini¹
Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu komisja postanowi³a nie zg³aszaæ zastrze¿eñ do roz-
patrywanej nowelizacji. Ustalono, ¿e przyjêcie ustawy sejmowej zarekomenduje Izbie senator
M. Konopka.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej wybra³a drugiego zastêpcê
przewodnicz¹cego komisji. W trakcie dyskusji senator Jerzy Chróœcikowski zg³osi³ senatora
Zdzis³awa Pupê na to stanowisko. W tajnym g³osowaniu, przeprowadzonym przez senatorów
J. Chróœcikowskiego, Romana Ludwiczuka i Mariusza Witczaka, zg³oszony kandydat uzyska³
poparcie komisji: za g³osowa³o 10 senatorów, a 1 osoba by³a przeciw.

Senatorowie zapoznali siê nastêpnie z informacj¹ rz¹du na temat przygotowania Polski
do wejœcia do strefy Schengen. Informacjê przedstawili podsekretarze stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji Witold Dro¿d¿ i Piotr Stachañczyk. Szczegó³owych wyja-
œnieñ udziela³ tak¿e wicedyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Wspó³pracy Miêdzynaro-
dowej w tym resorcie Grzegorz Polak.

Na zakoñczenie swojego posiedzenia Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z usta-
w¹ z 11 marca 2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹za-
nych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowa³a nastêpu-
j¹ce projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 8 ust. 1

� Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady okreœlaj¹ce-
go wspólnotowe procedury ustanawiania najwy¿szych dopuszczalnych poziomów
pozosta³oœci substancji farmakologicznie czynnych w œrodkach spo¿ywczych
pochodzenia zwierzêcego oraz uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (EWG) nr 2377/90
(COM(2007) 194).

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Referent: senator Stanis³aw Gorczyca.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Marek Chrapek.

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a stanowisko rz¹du w tej sprawie.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2

� Wniosek dotycz¹cy dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli
pañstw trzecich w celu zatrudnienia wymagaj¹cego wysokich kwalifikacji. Proposal for
a COUNCIL DIRECTIVE on the conditions of entry and residence of third-country na-
tionals for the purposes of highly qualified employment (COM(2007)637), sygnatura
Rady UE 14490/07.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Referent: senator Piotr G³owski.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt dyrektywy Rady z uwzglêdnieniem
uwag rz¹du.

� Wniosek dotycz¹cy dyrektywy Rady w sprawie jednolitej procedury wnioskowania o je-
dnolite zezwolenie na pracê i pobyt na terytorium pañstwa cz³onkowskiego dla obywa-
teli pañstw trzecich oraz w sprawie zakresu praw pracowników z pañstw trzecich
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legalnie przebywaj¹cych w pañstwie cz³onkowskim (COM(2007)638), sygn. Rady UE
14491/07.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Referent: senator P. G³owski.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu K. Kuberski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt dyrektywy Rady z uwzglêdnieniem
uwag rz¹du.

� Wniosek dotycz¹cy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylaj¹cej decyzjê Ra-
dy 85/368/EWG w sprawie porównywalnoœci kwalifikacji wynikaj¹cych z kszta³cenia
zawodowego pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi Wspólnoty Europejskiej
(COM(2007) 680), sygn. Rady UE 13672/07.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Referent: senator Janusz Rachoñ.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Zbigniew W³odkowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt decyzji Parlamentu Europejskie-
go i Rady i postanowi³a nie wnosiæ uwag.

� Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez Komisjê Spraw Unii Eu-
ropejskiej:
– art. 6 ust. 1 pkt 2 – COM (2007) 605, 633, 653, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 667,

682, 710, 714, 730,
– art. 6 ust. 4 – COM (2007) 706, 730.
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Kontakty miêdzynarodowe

4 grudnia br. wizytê w Senacie z³o¿y³ wiceminister spraw zagranicznych Republiki
Chile Alberto Van Klaveren Stork. Goœcia przyj¹³ marsza³ek Bogdan Borusewicz.

Marsza³ek Senatu podkreœli³, ¿e Chile jest bardzo wa¿nym partnerem Polski w Ameryce
Po³udniowej. Wyrazi³ zadowolenie z rozwoju kontaktów miêdzy parlamentami obu krajów.
W opinii marsza³ka, to w³aœnie te kontakty buduj¹ atmosferê wzajemnych relacji, ale ostatecz-
ny ich wymiar zale¿y od rz¹dów.

Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Chile, oba kraje maj¹ wiele wspólnego: od-
zyska³y wolnoœæ w tym samym czasie, przeprowadzi³y trudne reformy gospodarcze i odnios³y
sukces. Wiceminister wyrazi³ zadowolenie, ¿e Polska i Chile s¹ zainteresowane zacieœnianiem
stosunków politycznych i gospodarczych. Alberto Van Klaveren Stork zaznaczy³, i¿ Polska jest
wa¿na dla Chile tak¿e dlatego, i¿ nale¿y do UE, a Chile jest zainteresowane rozwojem kontak-
tów ze Wspólnot¹. Wed³ug wiceministra, dobre stosunki bilateralne mog¹ zapewniæ Chile
dostêp do europejskich rynków, a Polsce do rynków Ameryki £aciñskiej.
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Marsza³ek B. Borusewicz podkreœli³, ¿e Polska popiera umowê stowarzyszeniow¹ UE ze
Wspólnot¹ Andyjsk¹. Wyrazi³ nadziejê, ¿e Chile przekona do tej umowy Ekwador i dojdzie ona
do skutku.

Zdaniem wiceministra, Europa powinna byæ teraz bardziej obecna w Ameryce Po³udnio-
wej, poniewa¿ w tym regionie nastêpuj¹ zmiany polityczne, a ich kierunki nie s¹ jasne. By³oby
dobrze, gdyby kraje Ameryki £aciñskiej wzorowa³y siê na europejskim modelu politycznym
i gospodarczym.

Wed³ug marsza³ka Senatu, Chile jest krajem w Ameryce £aciñskiej, któremu najbli¿ej do
europejskich standardów politycznych i ekonomicznych. Marsza³ek wyrazi³ nadziejê, ¿e inne
kraje tego regionu bêd¹ siê rozwija³y w tym samym kierunku, co Chile.

Politycy rozmawiali ponadto o sytuacji w Wenezueli po referendum konstytucyj-
nym i w Argentynie po wyborach prezydenckich.

* * *

W dniach 3 i 4 grudnia br. w Brukseli wicemarsza³ek Marek Zió³kowski wzi¹³ udzia³
w czwartym spotkaniu miêdzyparlamentarnym na temat „Przysz³oœæ Europy”. Sejm RP
reprezentowali wicemarsza³ek Jaros³aw Kalinowski oraz pos³owie Andrzej Ga³a¿ewski i Woj-
ciech Pomajda, cz³onkowie sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej. Pierwsze trzy spot-
kania tego cyklu odby³y siê 8 i 9 maja oraz 4 i 5 grudnia 2006 r., a tak¿e 11 i 12 czerwca br.
i przyczyni³y siê do wznowienia debaty o przysz³oœci Europy.

Dwudniowe spotkanie pos³ów do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli parla-
mentów krajowych z 27 pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej poœwiêcone by³o Traktatowi
Lizboñskiemu, jego ratyfikacji oraz wynikaj¹cym z niego nowym uprawnieniom parlamentów
krajowych w procesie decyzyjnym UE. Uczestnicy spotkania debatowali w trzech grupach ro-
boczych na temat wzmocnienia roli parlamentów narodowych w UE, ratyfikacji i stosowania
Traktatu Lizboñskiego oraz nowego uk³adu instytucjonalnego. Wiêkszoœæ by³a zgodna, ¿e no-
wy traktat wzmacnia uprawnienia parlamentów krajowych.

Podsumowuj¹c dyskusjê, przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pötte-
ring stwierdzi³, ¿e parlamenty narodowe i Parlament Europejski nie s¹ konkurentami, lecz reali-
zuj¹ wspólny cel, którym jest wzmocnienie europejskiej demokracji. Podkreœli³, ¿e zawsze
bêd¹ siê pojawiaæ pytania o to, który szczebel administracji – europejski, krajowy czy lokalny
–jest w³aœciwy do rozstrzygania w poszczególnych sprawach. W³aœnie dlatego „wspó³praca
jest niezbêdna, aby Unia sprawnie funkcjonowa³a” – zaznaczy³ przewodnicz¹cy Parlamentu
Europejskiego.

Marsza³ek portugalskiego Zgromadzenia Republiki Jaime Gama zauwa¿y³, ¿e wybór
miêdzy ratyfikacj¹ traktatu przez parlament lub w drodze ogólnonarodowego referendum jest
„wewnêtrzn¹ decyzj¹ polityczn¹, co do której pañstwa cz³onkowskie zachowuj¹ swobodê”.
Podkreœla³, ¿e obywatele powinni mieæ pe³n¹ wiedzê o celu i zakresie wprowadzanych reform.
Podobny pogl¹d wyra¿ali inni parlamentarzyœci.

Przewodnicz¹cy Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego Jo Leinen
zwraca³ uwagê na koniecznoœæ opracowania w³aœciwej strategii informacyjnej, która pozwoli
na pe³ne poinformowanie obywateli o zakresie i celach wdra¿anych reform instytucjonalnych.
We wnioskach trzeciej grupy roboczej podkreœlano, ¿e nowy traktat nie stanowi zagro¿enia
dla suwerennoœci pañstw cz³onkowskich.

Na zakoñczenie brukselskiego spotkania marsza³ek s³oweñskiego Zgromadzenia Naro-
dowego France Cukjati przedstawi³ zarys programu s³oweñskiego rz¹du, który obejmie prze-
wodnictwo w Radzie Europejskiej w pierwszym pó³roczu 2008 r. Jednym z priorytetów
s³oweñskiej prezydencji bêdzie zapewnienie pozytywnego wyniku ratyfikacji traktatu. „Jeœli ja-
kiœ kraj odrzuci traktat, przekonamy siê, czy bêdziemy musieli pogodziæ siê z Europ¹ dwóch
prêdkoœci, czy bêdziemy trwaæ w zastoju przez nastêpne dziesiêæ lat” – stwierdzi³.

* * *
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W dniach 9–10 grudnia br. marsza³ek Bogdan Borusewicz wzi¹³ udzia³ w uroczysto-
œci zaprzysiê¿enia prezydent Argentyny Cristiny Kirchner. Spotka³ siê równie¿ z argentyñ-
sk¹ Poloni¹ i uczestniczy³ w 98. Pielgrzymce Polskiej do Sanktuarium w Lujan ko³o Buenos
Aires.

Przed uroczystoœci¹ zaprzysiê¿enia marsza³ek spotka³ siê z przewodnicz¹cym parla-
mentarnej grupy polsko-argentyñskiej senatorem Luisem Alberto Vian¹ z prowincji Misiones,
gdzie mieszka du¿o Polaków. Rozmawiano o rozwoju wzajemnych kontaktów gospodarczych
i kulturalnych, m.in. o wspó³pracy z Uniwersytetem Jagielloñskim. Senator L.A. Viana poinfor-
mowa³, ¿e w prowincji Misiones planuje siê utworzenie Katedry Kultury Polskiej na tamtejszym
uniwersytecie. W tej sprawie w³adze prowincji zamierzaj¹ podpisaæ stosowne porozumienia.
W trakcie spotkania wiele uwagi poœwiêcono wspó³pracy miêdzyparlamentarnej i planom
nawi¹zania wspó³pracy miêdzy regionami Polski i Argentyny.

Wizyta marsza³ka Senatu w Argentynie by³a okazj¹ do spotkania z tamtejsz¹ Poloni¹.
Marsza³ek B. Borusewicz rozmawia³ m.in. z przewodnicz¹cym Zwi¹zku Polaków w Argentynie
Stanis³awem £uciwem oraz wiceprzewodnicz¹cymi zwi¹zku Janem Stachnikiem i Andrzejem
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Jezierskim. Dzia³acze polonijni poinformowali marsza³ka o dzia³alnoœci zwi¹zku, problemach
Polaków w Argentynie, relacjach miêdzy organizacjami polonijnymi a w³adzami polskimi. Mar-
sza³ek odwiedzi³ tak¿e Dom Polski w Buenos Aires, gdzie zapozna³ siê ze stanem prac
w ramach remontu prowadzonego dziêki funduszom uzyskanym z Senatu RP.
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Kronika senacka

6 grudnia br. prezes Rady Ministrów Donald Tusk – na podstawie art. 25 ust. 3 usta-
wy o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwowych – powo-
³a³ senatora Marka Rockiego do Rady S³u¿by Publicznej do koñca VII kadencji Senatu.
W sk³ad rady powo³ano tak¿e pos³ów Witolda Gintowt-Dziewa³towskiego, Artura Górskiego,
Stanis³awa Huskowskiego, Wies³awa Wodê, Annê Zieliñsk¹-G³êbock¹ i Wojciecha ¯ukow-
skiego (do koñca VI kadencji Sejmu).

* * *

10 grudnia br. w Warszawie w wieku 84 lat zmar³ Ryszard Reiff, senator I kadencji,
dzia³acz polityczny i publicysta.

Jako jedyny z 14 cz³onków Rady Pañstwa 13 grudnia 1981 r. sprzeciwi³ siê zatwierdzeniu
uchwa³y o wprowadzeniu stanu wojennego i dekretu o stanie wojennym, za co zosta³ odwo³a-
ny ze stanowiska.

Podczas II wojny œwiatowej R. Reiff dzia³a³ w ruchu oporu. Po wojnie by³ wiêziony na tere-
nie ZSRR w obozie dla by³ych AK-owców, z którego uda³o mu siê zbiec.

Od 1946 r. pracowa³ jako dziennikarz w tygodniku „Dziœ i jutro”, a w latach 1950–1953 by³
redaktorem naczelnym „S³owa Powszechnego”. Kierowa³ prac¹ organizacyjn¹ Stowarzyszenia
PAX jako jego wiceprzewodnicz¹cy (1976–1979), a nastêpnie przewodnicz¹cy (1979–1982).
W latach 1981–1982 wchodzi³ w sk³ad Rady Pañstwa.

W latach 1989–1991 by³ senatorem z ramienia Komitetu Obywatelskiego, przewodni-
cz¹cym Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granic¹. Przez cztery kadencje pe³ni³ funkcjê
przewodnicz¹cego Zwi¹zku Sybiraków.

* * *

11 grudnia br. w Warszawie, pod honorowym patronatem marsza³ka Bogdana Boru-
sewicza, odby³a siê miêdzynarodowa konferencja „Strategie sukcesu w samorz¹dzie”.
Konferencjê zorganizowano w ramach projektu „Dni Samorz¹du” skierowanego do liderów
sektora publicznego i pracowników samorz¹dów. Celem projektu jest edukacja i integracja
œrodowiska samorz¹dowego w Polsce.

Goœciem honorowym konferencji by³ minister sportu i turystyki Miros³aw Drzewiecki, który
w swoim wyst¹pieniu powitalnym poruszy³ temat roli samorz¹dów w organizacji Mistrzostw
Europy w Pi³ce No¿nej EURO 2012. Minister sportu podkreœli³, ¿e fakt przyznania Polsce
i Ukrainie prawa do organizacji mistrzostw to du¿e wyró¿nienie i sukces, ale i ogromne zobo-
wi¹zanie. Jego zdaniem, samorz¹d to najpowa¿niejszy partner i wykonawca zobowi¹zañ
ci¹¿¹cych na Polsce.

Uczestnicy konferencji obradowali w czterech panelach tematycznych dotycz¹cych bez-
pieczeñstwa publicznego, zarz¹dzania mieniem i nieruchomoœciami komunalnymi, Ÿróde³ fi-
nansowania infrastruktury oraz zarz¹dzania us³ugami publicznymi. Wziêli w nich udzia³ m.in.
prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Miasta Gdañ-
ska Pawe³ Adamowicz, rzecznik prasowy Komendy G³ównej Policji Mariusz Soko³owski, mar-
sza³ek województwa ³ódzkiego W³odzimierz Fisiak, skarbnik Miasta Wroc³awia Marcin Urban.

Wyk³ad inauguracyjny „Jak zbudowaæ przedsiêbiorcze miasto XXI wieku” wyg³osi³ by³y
burmistrz Miasta New Jersey Bret Schundler. Konferencjê podsumowa³ ambasador Stanów
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Zjednoczonych w Polsce H.E. Victor Ashe. W konferencji udzia³ wziê³y tak¿e udzia³ profesor
Ester Fuchs ze School of International and Public Affairs Columbia University, by³y doradca
burmistrza Nowego Jorku Michaela Bloomberga oraz Julia Vitullo Martin, dyrektor Center for
Rethinking Development, Manhatan Institute for Policy Research w Nowym Jorku.

Tego samego dnia wieczorem odby³a siê uroczysta gala, podczas której wrêczono na-
grody dla najbardziej uznanych podziwianych samorz¹dowców w Polsce. Nagrody w poszcze-
gólnych kategoriach otrzymali:

Najbardziej Podziwiany Marsza³ek Województwa – marsza³ek województwa mazowiec-
kiego Adam Struzik,

Najbardziej Podziwiany Prezydent Miasta – prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz,
Najbardziej Podziwiany Starosta – starosta Wolsztyna Ryszard Kurp,
Najbardziej Podziwiany Burmistrz – burmistrz Gostynina W³odzimierz Œniecikowski,
Najbardziej Podziwiany Wójt – wójt gminy Kleszczów Kazimiera Tarkowska.
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