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Z prac komisji senackich
3 stycznia 2008 r.
Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci w celu
rozpatrzenia ustawy bud¿etowej na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji:
czêœæ 04 – S¹d Najwy¿szy,
czêœæ 05 – Naczelny S¹d Administracyjny,
czêœæ 06 – Trybuna³ Konstytucyjny,
czêœæ 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich,
czêœæ 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
czêœæ 13 – Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu,
czêœæ 15 – S¹dy Powszechne,
czêœæ 52 – Krajowa Rada S¹downictwa,
czêœæ 37 – Sprawiedliwoœæ,
za³. nr 5 – Plan finansowy Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej
za³. nr 5 – plan finansowy Funduszu Rozwoju Przywiêziennych Zak³adów Pracy,
czêœæ 42 – Sprawy Wewnêtrzne,
za³. nr 5 – plan finansowy Funduszu Modernizacji Bezpieczeñstwa Publicznego,
za³. nr 5 – plan finansowy Funduszu Wsparcia Policji,
czêœæ 43– Wyznania Religijne oraz Mniejszoœci Narodowe i Etniczne,
czêœæ 54 – Urz¹d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
za³. nr 5 – plan finansowy Pañstwowego Funduszu Kombatantów,
czêœæ 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne,
czêœæ 57 – Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
czêœæ 59 – Agencja Wywiadu,
za³¹czniki nr 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 – zgodnie z przedmiotowym zakresem dzia³ania
komisji.
Poszczególne czêœci ustawy bud¿etowej przedstawili i omówili reprezentanci zainteresowanych resortów i instytucji. W posiedzeniu wziêli udzia³ m.in. Anna Napiórkowska i Gra¿yna
¯ywiecka z Ministerstwa Finansów, p.o. szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego Krzysztof Bondaryk, szef Agencji Wywiadu Zbigniew Nowek, kierownik Urzêdu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, wiceminister sprawiedliwoœci Marian Cichosz, prezes Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów S¹dowych Andrzej Martuszewicz, dyrektor Generalny Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej gen. Jacek Pomiankiewicz, wiceprezes
Trybuna³u Konstytucyjnego Janusz Niemcewicz, zastêpca prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Maria Dmochowska, przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa Stanis³aw D¹browski, wiceprezes Naczelnego S¹du
Administracyjnego W³odzimierz Ryms i I prezes S¹du Najwy¿szego Lech Gardocki.
Przedstawiaj¹c podczas posiedzenia plany bud¿etowe kierownik urzêdu ds. kombatantów J. Krupski zwróci³ uwagê, ¿e w ostatnich latach wzrasta³a liczba wniosków o pomoc socjaln¹, kierowanych do urzêdu. W 2007 r. pozytywnie rozpatrzono 18 tys. takich wniosków.
Zdaniem J. Krupskiego, nale¿y siê spodziewaæ dalszego wzrostu liczby nap³ywaj¹cych wniosków. „Œrednia wieku w œrodowisku kombatanckim to 84 lata” – zaznaczy³.
W projekcie bud¿etu przyjêtym przez Sejm na wydatki spo³eczne urzêdu przewidziano
14, 5 mln z³. Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci postanowi³a zaproponowaæ Senatowi
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przyznanie dodatkowych 4, 5 mln z³, które mia³yby zostaæ przesuniête z bud¿etów Naczelnego
S¹du Administracyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich.
Jak mówi³ J. Krupski, obecnie urz¹d do spraw kombatantów sprawuje pieczê nad blisko
680 tys. osób, z czego ponad 140 tys. to kombatanci, 263 tys. – wdowy po kombatantach, ponad 170 tys. – robotnicy przymusowi, a 91 tys. – osoby represjonowane.
Komisja nie zdecydowa³a siê na wniesienie poprawek do bud¿etu Instytutu Pamiêci Narodowej. Podczas prac nad projektem ustawy bud¿etowej w Sejmie kontrowersje wzbudzi³o
zmniejszenie planowanych wydatków IPN w br. z 235 do 209 mln z³.
Senatorowie zajmowali siê równie¿ m.in. bud¿etem Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu. W opinii szefa ABW Krzysztofa Bondaryka, niekorzystnym zjawiskiem s¹ dysproporcje w wynagrodzeniach miêdzy funkcjonariuszami poszczególnych s³u¿b.
Wed³ug danych podanych przez przedstawicieli ABW, œrednie wynagrodzenie funkcjonariusza w tej agencji wynosi 4, 3 tys. z³, podczas gdy w wypadku np. Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest ono o kilkaset, a nawet o ponad tysi¹c z³otych wy¿sze.
Odnosz¹c siê do wypowiedzi szefa Agencji Wywiadu, gen. Z. Nowek zaznaczy³, ¿e kwestia wysokoœci wynagrodzeñ w s³u¿bach jest zbyt skomplikowanym problemem, aby rozwi¹zywaæ go za pomoc¹ doraŸnych poprawek. „Nie mo¿na równie¿ pomijaæ opinii sejmowej Komisji
ds. S³u¿b Specjalnych” – doda³. Zdaniem szefa Agencji Wywiadu, w celu rozwi¹zania problemu wynagrodzeñ powinna zostaæ powo³ana komisja, z³o¿ona z przedstawicieli wszystkich
s³u¿b, która wypracuje wspólne stanowisko.
Na zakoñczenie swojego posiedzenia Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przyjê³a opiniê dla Komisji Gospodarki Narodowej, w której zaproponowa³a wprowadzenie 4 poprawek do sejmowej ustawy bud¿etowej na rok 2008.
Pierwsza z proponowanych zmian zmierza do przywrócenia S¹dowi Najwy¿szemu czêœci
kwoty, która w trakcie prac nad bud¿etem w Sejmie zosta³a tej instytucji odebrana (9 mln z³).
Zdaniem komisji, niepokoj¹ce jest zmniejszanie nak³adów na funkcjonowanie S¹du Najwy¿szego ju¿ trzeci rok z kolei. Pozyskana kwota 2 mln 442 tys. z³ pochodzi z wygospodarowanych
przez Naczelny S¹d Administracyjny planowanych wydatków inwestycyjnych na 2008 rok.
Kolejna poprawka zmierza do zwiêkszenia bud¿etu Trybuna³u Konstytucyjnego, pomniejszonego o 1 mln z³ na etapie prac sejmowych. Kwota ta zapewniæ mia³a utworzenie specjalnej komórki kontroli wstêpnej pytañ prawnych, a tak¿e podwy¿ki wynagrodzeñ dla zaplecza
naukowego sêdziów (asystentów sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego).
Pozyskana 750 tys. z³ pochodzi z przesuniêæ dokonanych wewn¹trz bud¿etu Trybuna³u
Konstytucyjnego – 100 tys. z³ z wydatków maj¹tkowych i 150 tys. z³ ze œwiadczeñ na rzecz
osób fizycznych oraz 500 tys. z³ z czêœci 05 – Naczelny S¹d Administracyjny – rozdzia³ 75312
– uposa¿enia sêdziów w stanie spoczynku.
Trzecia poprawka dotyczy zwiêkszenia bud¿etu Pañstwowego Funduszu Kombatantów.
W uzasadnieniu przypomniano, ¿e art. 19 konstytucji stanowi: „Rzeczpospolita Polska specjaln¹ opiek¹ otacza weteranów walk o niepodleg³oœæ, zw³aszcza inwalidów wojennych”. Jak
stwierdzono, warunki materialne, w jakich ¿yj¹ kombatanci, wysokoœæ ich rent i emerytur
sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e kwoty przeznaczone w bud¿ecie na pomoc materialn¹ dla kombatantów s¹ dalece niewystarczaj¹ce. Od 2003 r. ka¿da kolejna ustawa bud¿etowa przeznacza
na pomoc kombatantom zbyt ma³e œrodki, aby mo¿liwe by³o ich rozdysponowanie miêdzy blisko 250 gmin w celu wykonania zadania przewidzianego w ustawie o kombatantach. Co roku
zwiêksza siê liczba wniosków o pomoc, sk³adanych przez kombatantów i inne osoby uprawnione, znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji. W 2007 r. do urzêdu nap³ynê³o 21 tys. wniosków,
z których pozytywnie rozpatrzono 17 tys. Kwota przewidziana na wsparcie pieniê¿ne w ustawie bud¿etowej na rok 2008 jest mniejsza o 3 w stosunku do tej z roku ubieg³ego, co mo¿e
utrudniæ objêcie pomoc¹ wszystkich wnioskodawców. Komisja wnios³a o zasilenie Pañstwowego Funduszu Kombatantów kwot¹ 4500 tys. z³. Kwotê tê wygospodarowano, zmniejszaj¹c Naczelnemu S¹dowi Administracyjnemu wydatki bie¿¹ce o 3000 tys. z³ i wydatki na
œwiadczenia na rzecz osób fizycznych o 500 tys. z³ oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich –
wydatki bie¿¹ce o 1000 tys. z³.
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Ostatnia ze zmian zosta³a zaproponowana na proœbê Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Dotyczy ona przesuniêcia 7 etatów wewn¹trz za³¹cznika nr 10 – Zatrudnienie i wynagrodzenie
w pañstwowych jednostkach bud¿etowych w 2008 r. – w czêœci 37 – Sprawiedliwoœæ.
Pozosta³e rozpatrywane czêœci ustawy bud¿etowej Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci zaopiniowa³a pozytywnie. Ustalono, ¿e przyjêt¹ opiniê wraz z postulowanymi poprawkami podczas posiedzenia plenarnego przedstawi senator Krzysztof Piesiewicz.

4 stycznia 2008 r.
Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska rozpatrzono ustawê bud¿etow¹ na rok 2008 w czêœciach dotycz¹cych rolnictwa: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi: czêœci 32 – Rolnictwo – senator Przemys³aw B³aszczyk; w czêœci 33 – Rozwój wsi – senator Ireneusz Niewiarowski, w czêœci 35 – Rynki rolne – senator Grzegorz
Wojciechowski; w czêœci 62 – Rybo³ówstwo – senator Andrzej Grzyb; dochody i wydatki na
rolnictwo w bud¿etach wojewodów w czêœci 85 w dziale 010 – Rolnictwo i £owiectwo – senator Jan Olech; wydatki bud¿etowe na rolnictwo planowane na 2008 rok w innych czêœciach bud¿etu pañstwa w czêœci 83 – Rezerwy celowe – senator Zdzis³aw Pupa; œrodki
z Unii Europejskiej przeznaczone na rolnictwo za³¹cznik nr 15 – senator Krzysztof Majkowski; œrodki na prefinansowanie wydatków z bud¿etu Unii Europejskiej za³¹cznik nr 14 – senator Krzysztof Majkowski; Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, za³¹cznik nr 10 – senator
Krzysztof Jaworski; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za³¹cznik nr 13
– senator Jerzy Chróœcikowski; Agencja Rynku Rolnego, za³¹cznik nr 13 – senator Henryk Górski; Agencja Nieruchomoœci Rolnych, za³¹cznik nr 13 – senator Piotr G³owski;
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w czêœci 72, za³¹cznik nr 5 – senator
Eryk Smulewicz.
Uzasadnienie do ustawy bud¿etowej oraz plany wydatków i dochodów w poszczególnych czêœciach bud¿etowych dotycz¹cych rolnictwa przedstawi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur £awniczak. Wyjaœnieñ udziela³a tak¿e dyrektor
Departamentu Finansów w tym resorcie Aleksandra Szel¹gowaska. Opiniê dotycz¹c¹ bud¿etu planowanego na rok 2008 przedstawi³ ekspert komisji prof. Andrzej Czy¿ewski z Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.
W dyskusji senatorowie podkreœlali, ¿e zbyt ma³o œrodków przeznaczono na postêp
biologiczny oraz doradztwo rolnicze, a tak¿e na dzia³alnoœæ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Senator J. Chróœcikowski zaproponowa³ przyznanie dodatkowych
œrodków dla tej agencji, w wysokoœci 50 mln z³, z wp³aty z Agencji Nieruchomoœci Rolnych.
Œrodki te by³y by przeznaczone na dop³aty do oprocentowania kredytów w zwi¹zku ze znacznym wzrostem stóp procentowych, a tak¿e dofinansowanie kosztów zbioru, transportu
i utylizacji pad³ych zwierz¹t (byd³o, kozy, owce, konie i œwinie). W g³osowaniu proponowana poprawka uzyska³a akceptacjê komisji; popar³o j¹ 11 senatorów, a 1 osoba wstrzyma³a
siê od g³osu.
Kolejna zmiana zg³oszona przez senatora J. Chróœcikowskiego dotyczy³a zwiêkszenia
œrodków na rolnicze szko³y zawodowe. Od 1 stycznia br. resort rolnictwa przejmuje finansowanie kolejnych 29 szkó³ rolniczych (m.in. technika rolnicze i zespo³y szkó³ zawodowych), dla których zaplanowano wydatki w wysokoœci wynikaj¹cej z podzia³u subwencji oœwiatowej, co
nawet w najmniejszym stopniu nie pokrywa potrzeb finansowych placówek. Poprawka uzyska³a jednog³oœne poparcie komisji.
Nastêpny wniosek senatora J. Chróœcikowskiego dotyczy³ przeznaczenia dodatkowych
œrodków na zwalczanie choroby Aujeszky’ego i zosta³ przyjêty jednomyœlnie. Wnioskodawca
wskaza³ Ÿród³o pokrycia przez zmniejszenie œrodków w czêœci 83, dzia³ 758, rozdzia³ 75818
w poz. 8 i 13.
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Jednog³oœn¹ akceptacjê komisji uzyska³a tak¿e propozycja senatora Ireneusza Niewiarowskiego, by w za³¹czniku nr 4 w tabeli nr 2 Gospodarstwa pomocnicze poz. 16 otrzyma³a
brzmienie:
1

2

3

4

5

6

7

32

ROLNICTWO

16

3 876

68 777

4 491

68 770

8

9
3 878

Wszystkie wnioski poparte przez komisjê dotycz¹ce tej czêœci bud¿etowej zosta³y poparte przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Tego samego dnia Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska rozpatrzy³a ustawê bud¿etow¹ na rok 2008 w czêœciach dotycz¹cych œrodowiska: Ministerstwo Œrodowiska w czêœci 41
– Œrodowisko – senator Micha³ Wojtczak, w czêœci 22 – Gospodarka Wodna – senator Jadwiga Rotnicka, Œrodki pochodz¹ce z Unii Europejskiej, za³¹cznik nr 7, 14 i 15 – senator Andrzej
Grzyb, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej – senator Stanis³aw
Gorczyca, Plan finansowy za³¹cznik 5, Program wieloletni „Budowa zbiornika wodnego „Œwinna Porêba”, za³¹cznik nr 12, Pañstwowa Agencja Atomistyki czêœæ 68 – senator Andrzej Misio³ek, Ministerstwo Finansów – senator Gra¿yna Sztark, w czêœci 83 – Rezerwy celowe, w czêœci
85 – Bud¿ety wojewodów, 020 – Leœnictwo, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska, 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody.
Uzasadnienie do ustawy oraz proponowane dochody i wydatki przedstawi³ sekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Stanis³aw Gaw³owski. Dodatkowych odpowiedzi na pytania senatorów udzielali prezes Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
Kazimierz Kujda oraz przedstawicielki resortu œrodowiska: dyrektor Biura Bud¿etu Hanna
Paw³owicz i dyrektor Departamentu Leœnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu Zofia Chrempliñska.
W dyskusji senatorowie nie zg³osili propozycji wprowadzenia zmian do tej czêœci ustawy
bud¿etowej.
W opinii przyjêtej dla Komisji Gospodarki Narodowej zawarto propozycje poprawek wprowadzonych przez komisjê do czêœci ustawy bud¿etowej dotycz¹cej rolnictwa. Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska postanowi³a, ¿e sprawozdawc¹ opinii komisji na posiedzeniu
Komisji Gospodarki Narodowej bêdzie senator J. Chróœcikowski.
Na zakoñczenie posiedzenia komisja pozytywnie zaopiniowa³a wniosek senatora Micha³a Wojtczaka, dotycz¹cy organizacji 11 stycznia br. Gali Nominatów IX Edycji Narodowego
Konkursu Ekologicznego „PrzyjaŸni Œrodowisku”.
***
Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Œrodków Przekazu rozpatrzono ustawê bud¿etow¹ na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji i jej
kompetencjom:
– za³. nr 1 – Dochody bud¿etu pañstwa w 2008 r.,
– za³. nr 2 – Wydatki bud¿etu pañstwa na rok 2008,
– Czeœæ 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
– Czêœæ 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego,
– Czêœæ 83 – Rezerwy celowe,
– Czêœæ 85 – Bud¿ety wojewodów ogó³em,
– za³. nr 4 – Zak³ady Bud¿etowe, Gospodarstwa Pomocnicze w 2008 r.
– za³. nr 5 – Plan finansowy Funduszu Promocji Twórczoœci,
– za³. nr 5 – Plan finansowy Funduszu Promocji Kultury,
– za³. nr 6 – Wykaz Inwestycji Wieloletnich w 2008 r.,
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– za³. nr 7 – Œrodki bezzwrotne pochodz¹ce z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej,
– za³. nr 9 – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2008 r.,
– za³. nr 10 – Zatrudnienie i wynagrodzenia w Pañstwowych Jednostkach Bud¿etowych
w 2008 r.,
– za³. nr 11 – Limity zatrudnienia dla osób objêtych mno¿nikowymi systemami wynagrodzeñ
zatrudnionych w urzêdach organów w³adzy pañstwowej, kontroli, ochrony prawa, s¹dach
i trybuna³ach oraz w placówkach zagranicznych w roku 2008,
– za³. nr 12Wykaz programów wieloletnich w 2008 r.,
– za³. nr 13 – Plan Finansowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
– za³. nr 14 – Prefinansowanie zadañ przewidzianych do finansowania ze œrodków Unii Europejskiej,
– za³. nr 15 – Limity kwot zobowi¹zañ oraz wydatków w latach obowi¹zywania Narodowego
Planu Rozwoju 2004–2006 w tys. z³,
– za³. nr 16 – Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007–2013.
Odpowiednie czêœci ustawy bud¿etowej na rok 2008 przedstawili i omówili podsekretarz
stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski, przewodnicz¹cy
i cz³onkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Ko³odziejski oraz Barbara Bubula
i Piotr Boroñ. W posiedzeniu udzia³ wziê³a El¿bieta Chuszno z Ministerstwa Finansów.
Komisja po wnikliwej analizie zebranych dokumentów oraz wys³uchaniu przedstawicieli
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwa Finansów przyjê³a – zgodnie ze swoim przedmiotowym zakresem dzia³ania – ustawê bud¿etow¹ na rok 2008 bez poprawek. Opiniê w tej sprawie skierowano do Komisji
Gospodarki Narodowej i ustalono, ¿e podczas jej posiedzenia przedstawi j¹ senator Piotr £.J.
Andrzejewski.

7 stycznia 2008 r.
Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej rozpatrzy³a ustawê bud¿etow¹ na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji:
1) Czêœæ 31 – Praca
a) dochody i wydatki z za³. nr 1 i 2,
b) zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze z za³. nr 4,
c) zatrudnienie i wynagrodzenia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych z za³. nr 10
2) Plan finansowy Funduszu Pracy z za³. nr 5
3) Plan finansowy Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych z za³. nr 5
4) Czêœæ 83 – Rezerwy celowe, w zakresie poz. 45
5) Program wieloletni z za³. nr 12, w zakresie poz. 36
6) Œrodki bezzwrotne pochodz¹ce z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, œrodki pochodz¹ce z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility
(Œrodki Przejœciowe), œrodki na realizacjê Norweskiego Mechanizmu Finansowego
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, œrodki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci z za³. nr 7, prefinansowanie zadañ przewidzianych do finansowania ze œrodków Unii Europejskiej z za³. nr 14, limity kwot
zobowi¹zañ oraz wydatków w kolejnych latach obowi¹zywania Narodowego Planu
Rozwoju 2004–2006 z za³. nr 15 oraz wykaz Programów Operacyjnych realizowanych
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007–2013 z nr 16
7) Czêœæ 12 – Pañstwowa Inspekcja Pracy
8) Czêœæ 44 – Zabezpieczenie spo³eczne,
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a) dochody i wydatki z za³. nr 1 i 2,
b) zatrudnienie i wynagrodzenia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych z za³.
nr 10,
9) Czêœæ 63 – Sprawy rodziny
a) wydatki z za³. nr 2,
b) zatrudnienie i wynagrodzenia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych z za³.
nr 10
10) Program wieloletni z za³. nr 12, w zakresie poz. 54
11) Czêœæ 83 – Rezerwy celowe, w zakresie poz. 38
12) Czêœæ 85 – Bud¿ety wojewodów ogó³em, w zakresie dzia³ów:
a) 852 – Pomoc spo³eczna
– dochody i wydatki z za³. nr 1 i 2,
– dotacje celowe na finansowanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego z za³. nr 8,
b) 853 – Pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej
– dochody i wydatki z za³. nr 1 i 2,
– dotacje celowe na finansowanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego z za³. nr 8,
– zatrudnienie i wynagrodzenia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych z za³. nr
10
13) Czêœæ 83 – Rezerwy celowe, w zakresie poz.: 33, 36, 48 i 56
14) Program wieloletni z za³. nr 12, w zakresie poz. 53
15) Plan finansowy Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych – za³.
nr 5
16) Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz projekty Inicjatywy Wspólnotowej Equal z za³. nr 7 wraz ze œrodkami na prefinansowanie zadañ przewidzianych do finansowania ze œrodków Unii Europejskiej z za³. nr 14, limity kwot zobowi¹zañ oraz
wydatki w kolejnych latach obowi¹zywania Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006
z za³. nr 15, a tak¿e Program Operacyjny Kapita³ Ludzki w latach 2007–2013 z za³.
nr 16
17) Czêœæ 72– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
– dochody i wydatki z za³. nr 1 i 2
18) Plan finansowy Funduszu Administracyjnego KRUS z za³. nr 5
19) Plan finansowy Funduszu Emerytalno – Rentowego KRUS z za³. nr 5
20) Plan finansowy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji KRUS z za³. nr 5
21) Czêœæ 73 – Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
– dochody i wydatki z za³. nr 1 i 2,
22) Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z za³. nr 5,
23) Czêœæ 14 – Rzecznik Praw Dziecka,
a) dochody i wydatki z za³. nr 1 i 2,
b) limity zatrudnienia dla osób objêtych mno¿nikowymi systemami wynagrodzeñ z za³.
nr 11.
Informacjê o ustawie bud¿etowej w zakresie czêœci 31 – Praca oraz pkt 2–6 przedstawili
wiceminister pracy i polityki spo³ecznej Czes³awa Ostrowska, a tak¿e dyrektor Departamentu
Funduszy w tym resorcie Krzysztof Kaczmarek oraz dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy prof. Danuta Koradecka.
Informacjê o zadaniach i bud¿ecie Pañstwowej Inspekcji Pracy przedstawi³a Bo¿ena Borys-Szopa, g³ówny inspektor pracy. Obecni byli tak¿e jej zastêpcy – Iwona Hickiewicz
i Roman Giedrojæ.
W zwi¹zku ze zmniejszeniem przez Sejm mniej wiêcej o 28 mln z³ œrodków przeznaczonych na inwestycje i dzia³ania bie¿¹ce Pañstwowej Inspekcji Pracy g³ówny inspektor pracy po-
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stulowa³a wprowadzenie poprawek do ustawy, zmierzaj¹cych do przywrócenia œrodków,
przeznaczonych przede wszystkim na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ (zatrudnienie i wynagrodzenia dla
inspektorów kontroluj¹cych legalnoœæ zatrudnienia). Stosown¹ poprawk¹, zwiêkszaj¹c¹ bud¿et PIP o mniej wiêcej 9 mln z³ zg³osi³ senator Stanis³aw Kogut. Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej tê propozycjê odrzuci³a.
Informacjê dotycz¹c¹ zabezpieczenia spo³ecznego, spraw rodziny, pomocy spo³ecznej i pozosta³ych zadañ w zakresie polityki spo³ecznej przedstawili wiceminister pracy i polityki spo³ecznej
Jaros³aw Duda, wicedyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Spo³ecznej Krystyna Wyrwicka
oraz dyrektor Departamentu Œwiadczeñ Rodzinnych w tym resorcie Alina Wiœniewska.
Plan finansowy Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, a tak¿e
inne zadania funduszu, realizowane m.in. ze œrodków Unii Europejskiej, przedstawi³ prezes
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Marian Leszczyñski.
Plany finansowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego przedstawi³ prezes
KRUS Jacek Dubiñski.
Bud¿et Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz plany finansowe Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych przedstawi³a cz³onkini Zarz¹du ZUS ds. ekonomiczno-finansowych Zak³adu Miros³awa Boryczka.
Na zakoñczenie posiedzenia Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej wys³ucha³a informacji o œrodkach bud¿etowych przeznaczonych na dzia³alnoœæ Rzecznika Praw Dziecka i jego
biura. Informacjê przedstawi³y rzecznik Ewa Sowiñska oraz dyrektor biura rzecznika Agnieszka Komar-Morawska.
Komisja po zapoznaniu siê z uchwalon¹ przez Sejm ustaw¹ bud¿etow¹ na rok 2008 oraz
po dyskusji zaopiniowa³a j¹ pozytywnie w przedmiotowym zakresie swego dzia³ania. W opinii
przyjêtej dla Komisji Gospodarki Narodowej senatorowie postanowili zaproponowaæ wprowadzenie do ustawy sejmowej, na wniosek senatora Jana Rulewskiego, dwóch poprawek.
Pierwsza z postulowanych zmian dotyczy³a przeznaczenia 10 mln z³ na zakup szczepionek przeciwko sepsie, przede wszystkim dla ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej. Jako Ÿród³o pokrycia wskazano wydatki bie¿¹ce ZUS.
W poprawce drugiej zaproponowano przeniesienie wydatków przeznaczonych dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich do nowo utworzonego w ustawie bud¿etowej rozdzia³u. Zdaniem wnioskodawcy, senatora J. Rulewskiego, zmiana ta pozwoli zachowaæ jawnoœæ
i przejrzystoœæ finansów publicznych. Poprawka nie wywo³uje skutków finansowych.
Treœæ poprawek:
1) a) dodaje siê art. 46a w brzmieniu:
„Art. 46a. Upowa¿nia siê ministra w³aœciwego do spraw zdrowia do zakupu szczepionek przeciwko sepsie przeznaczonych w szczególnoœci dla ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej – w ramach œrodków okreœlonych w rezerwie celowej.”,
b) w za³¹czniku nr 2:
– w czêœci 73 Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w rozdziale 75309 – Sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne, zmniejsza siê wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych o 10 000 tys. z³,
– w czêœci 83 Rezerwy celowe dodaje siê now¹ poz. – Zakup szczepionek przeciwko
sepsie przeznaczonych w szczególnoœci dla ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej, z kwot¹ wydatków
bie¿¹cych jednostek bud¿etowych 10 000 tys. z³;
2) w za³¹czniku nr 2 w czêœci 31 Praca:
a) dodaje siê poz. 8a w brzmieniu:
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Zasobów Ludzkich
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b) w rozdziale 75095 - Pozosta³a dzia³alnoœæ, zmniejsza siê:
– wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych o 8705 tys. z³,
– wydatki maj¹tkowe o 245 tys. z³,
– wydatki na finansowanie projektów z udzia³em œrodków Unii Europejskiej o 68 300
tys. z³.
Do przedstawienia opinii Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania upowa¿niono senatora Mieczys³awa Augustyna.
***
Odby³o siê posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego rozpatrywano
ustawê bud¿etow¹ na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania
komisji:
1.1. Czêœæ 45 – Sprawy zagraniczne,
a) dochody i wydatki z za³. nr 1 i 2,
b) gospodarstwa pomocnicze z za³. nr 4,
c) dotacje podmiotowe z za³. nr 9,
d) zatrudnienie i wynagrodzenia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych z za³. nr 10,
e) limity zatrudnienia dla osób objêtych mno¿nikowymi systemami wynagrodzeñ z za³.
nr 11,
1.2. Czêœæ 83 – Rezerwy celowe, w zakresie poz. 10, 43, 55, 61, 65 i 66,
1.3. Plan finansowy Polskiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych z za³. nr 13.
W posiedzeniu wziêli udzia³: przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych – dyrektor generalny Rafa³ Wiœniewski, dyrektor Biura Administracji i Finansów Mariusz Skórko oraz
wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Beata Brzywczy. Ministerstwo Finansów reprezentowa³a
Danuta Ujazdowska – naczelnik w Departamencie Finansowania Sfery Bud¿etowej.
Za³o¿enia bud¿etu Ministerstwa Spraw Zagranicznych omówi³ dyrektor generalny
R. Wiœniewski, który uzasadni³ równie¿ planowany wzrost nak³adów. W toku dyskusji poruszano m.in. kwestie dotycz¹ce polityki kadrowej i wynagradzania w MSZ, uczestnictwa Polski
w organizacjach miêdzynarodowych i zwi¹zanych z tym p³atnoœci. Rozmawiano tak¿e o polityce gospodarowania przez MSZ nieruchomoœciami w kontekœcie ewentualnej wspó³pracy
z Ministerstwem Gospodarki.
W g³osowaniu Komisja Spraw Zagranicznych zdecydowa³a o przyjêciu bez poprawek
ustawy bud¿etowej na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji. Na sprawozdawcê opinii komisji w tej sprawie podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej wyznaczono senatora Marka Rockiego.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia wybrano dwóch zastêpców przewodnicz¹cego komisji. W trakcie dyskusji zg³oszono dwie kandydatury na to stanowisko: senator
Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk oraz senatora M. Rockiego. W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Janusza Rachonia, W³odzimierza Cimoszewicza i Witolda Idczaka,
wziê³o udzia³ 11 senatorów. Kandydaturê senatora M. Rockiego popar³o 11 osób, senator D. Arciszewskiej-Mielewczyk – 8 senatorów, 2 by³o przeciw, a 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu.

8 stycznia 2008 r.
Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej rozpatrzono ustawê bud¿etow¹ na
rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji:
l czêœæ 01 – Kancelaria Prezydenta w zakresie rozdzia³u 75103,
l czêœæ 29 – Obrona Narodowa,
l czêœæ 83 – Rezerwy celowe,
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czêœæ 85 – Bud¿ety wojewodów,
za³. nr 12 – Wyposa¿enie Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe,
l za³. nr 13 – Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego, Plan finansowy Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej.
W wyniku dyskusji Komisja Obrony Narodowej postanowi³a zaproponowaæ Komisji Gospodarki Narodowej przyjêcie bez poprawek rozpatrzonych czêœci ustawy bud¿etowej. Do
przedstawienia opinii komisji w tej sprawie podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej upowa¿niono senatora Stanis³awa Bisztygê.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzy³a i zaopiniowa³a ustawê bud¿etow¹ na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych swojemu przedmiotowemu zakresowi dzia³ania (na podstawie art. 73 ust. 2 Regulaminu Senatu):
l czêœæ 01 – Kancelaria Prezydenta,
l czêœæ 02 – Kancelaria Sejmu,
l czêœæ 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
l czêœæ 11 – Krajowe Biuro Wyborcze,
l czêœæ 03 – Kancelaria Senatu.
Poszczególne bud¿ety omówili, a tak¿e udzielali wyjaœnieñ, przedstawiciele poszczególnych instytucji: Wojciech Iwanicki i Gra¿yna Druœ z Kancelarii Prezydenta, szef Kancelarii Sejmu Wanda Fidelus-Ninkiewicz, zastêpca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam
Leszkiewicz, kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki oraz szef Kancelarii
Senatu Ewa Polkowska.
W wyniku dyskusji komisja postanowi³a nie zg³aszaæ zastrze¿eñ do przedstawionych bud¿etów i zaopiniowaæ pozytywnie ustawê bud¿etow¹ na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych
swojemu przedmiotowemu zakresowi dzia³ania. Opiniê w tej sprawie przekazano Komisji Gospodarki Narodowej. Ustalono tak¿e, ¿e podczas posiedzenia komisji opiniê tê przedstawi senator Piotr Zientarski.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich rozpatrzono projekty niezbêdnych zmian w aktach legislacji wewnêtrznej
zwi¹zanych z decyzjami dotycz¹cymi bud¿etu Kancelarii Senatu w br. Komisja rozpatrzy³a:
l projekt zarz¹dzenia marsza³ka Sejmu i marsza³ka Senatu w sprawie okreœlenia wysokoœci
rycza³tu na pokrycie kosztów zwi¹zanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich
i poselsko-senatorskich;
l projekt uchwa³y Prezydium Senatu zmieniaj¹cy uchwa³ê w sprawie zasad korzystania przez
senatorów z zakwaterowania w mieœcie sto³ecznym Warszawie oraz wysokoœci œrodków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów dzia³alnoœci senatora;
l projekt zarz¹dzenia marsza³ka Senatu zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie zasad finansowania biur senatorskich;
l projekt zarz¹dzenia szefa Kancelarii Senatu zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie korzystania z samochodów s³u¿bowych Kancelarii Senatu.
W wyniku dyskusji Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich pozytywnie zaopiniowa³a projekty przedstawionych zarz¹dzeñ. Odnoœnie do projektu uchwa³y Prezydium Senatu komisja pozytywnie zaopiniowa³a wariant 2 projektu, jednoczeœnie opowiedzia³a siê za
refundacj¹ kosztów noclegów lub najmu mieszkania poza miejscem sta³ego zamieszkiwania
i miastem sto³ecznym Warszaw¹ zwi¹zanych z wykonywaniem mandatu, do wysokoœci
9500 z³ rocznie.
W trzecim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia komisja przyjê³a stanowisko, w którym zwróci³a siê do marsza³ka Senatu z proœb¹ o wyst¹pienie do ministra infrastruktury o dokonanie nowelizacji rozporz¹dzenia ministra infrastruktury z 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu
korzystania przez pos³ów i senatorów z bezp³atnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.
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***
Odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, podczas którego rozpatrzono
ustawê bud¿etow¹ na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania
komisji:
l czêœæ 19 – Bud¿et, Finanse Publiczne i Instytucje Finansowe,
l za³. nr 3 – Przychody i rozchody bud¿etu pañstwa na rok 2008,
l czêœæ 78 – Obs³uga zad³u¿enia zagranicznego,
l czêœæ 79 – Obs³uga d³ugu krajowego,
l czêœæ 81 – Rezerwa ogólna,
l czêœæ 83 – Rezerwy celowe,
l za³. nr 14 – Prefinansowanie zadañ przewidzianych do finansowania ze œrodków Unii Europejskiej,
l za³. nr 15 – Limity kwot zobowi¹zañ oraz wydatków w latach obowi¹zywania NPR
2004–2006 w tys. z³,
l za³. nr 12 – Wykaz programów wieloletnich w 2008 r.
l za³. nr 6 – Wykaz inwestycji wieloletnich w 2008 r.
l czêœæ 20 – Gospodarka,
l za³. nr 13 – Plan finansowy Agencji Rezerw Materia³owych i Plan finansowy Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci,
l czêœæ 40 – Turystyka,
l czêœæ 36 – Skarb Pañstwa,
l Kierunki prywatyzacji maj¹tku Skarbu Pañstwa w 2008 r.,
l za³. nr 5 – Plany finansowe: Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Rekompensacyjnego,
Funduszu Restrukturyzacji Przedsiêbiorców i Funduszu Skarbu Pañstwa,
l czêœæ 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Pañstwa,
l czêœæ 60 – Wy¿szy Urz¹d Górniczy,
l czêœæ 50 – Urz¹d Regulacji Energetyki,
l czêœæ 70 – Komisja Nadzoru Finansowego,
l czêœæ 07 – Najwy¿sza Izba Kontroli,
l czêœæ 58 – G³ówny Urz¹d Statystyczny,
l czêœæ 53 – Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
l czêœæ 76 – Urz¹d Komunikacji Elektronicznej,
l czêœæ 26 – £¹cznoœæ,
l czêœæ 21 – Gospodarka Morska,
l czêœæ 71 – Urz¹d Transportu Kolejowego,
l czêœæ 39 – Transport,
l za³. nr 13 – Plany finansowe: Polskiej Agencji ¯eglugi Powietrznej i Transportowego Dozoru
Technicznego,
l czêœæ 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.
Obradom przewodniczy³ senator Kazimierz Kleina, zastêpca przewodnicz¹cego Komisji
Gospodarki Narodowej. W posiedzeniu uczestniczyli tak¿e: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów El¿bieta Suchocka-Roguska, upowa¿niona do reprezentowania stanowiska Rady Ministrów w pracach nad bud¿etem pañstwa na 2008 r., podsekretarz stanu w Ministerstwie
Skarbu Pañstwa Micha³ Chyczewski, prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa Marcin
Dziurda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec, prezes Wy¿szego
Urzêdu Górniczego Piotr Buchwald, prezes Najwy¿szej Izby Kontroli Jacek Jezierski, przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Finansowego Stanis³aw Kluza, wiceprezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel, prezes G³ównego Urzêdu
Statystycznego Józef Oleñski, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej Anna Stre¿yñska, podsekretarze stanu
w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeñ i Anna Wypych-Namiotko oraz liczna delegacja
urzêdników ni¿szego szczebla powy¿szych resortów i instytucji rz¹dowych.
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Po wys³uchaniu informacji i wyjaœnieñ wiceminister E. Suchockiej-Roguskiej oraz przedstawicieli dysponentów poszczególnych czêœci bud¿etowych komisja zakoñczy³a obrady. Prace nad ustaw¹ bud¿etow¹ na rok 2008 komisja bêdzie kontynuowa³a na nastêpnych
posiedzeniach, 9 stycznia br.

***
Na swym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzy³a ustawê bud¿etow¹
na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji:
1. Oœwiata i wychowanie – cz. 30 – (za³. nr 1, 2, 4, 9 i 10) – cz. 85, w zakresie dzia³ów:
801 – Oœwiata i wychowanie (za³. nr 1, 2 i 10);
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (za³. nr 2);
2. Cz. 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie czêœci oœwiatowej (za³. nr 2);
3. Cz. 83 –Rezerwy celowe (poz. 12, 13, 14, 15, 34, 35, 41, 54);
4. Œrodki bezzwrotne pochodz¹ce z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej, œrodki pochodz¹ce z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (œrodki przejœciowe), œrodki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci
z za³. nr 14 oraz limity kwot zobowi¹zañ oraz wydatków w roku 2007 i kolejnych latach obowi¹zywania Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 z za³. nr 15 oraz
wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach
2007–2013 z za³. nr 16.
5. Szkolnictwo wy¿sze – cz. 38 (za³. nr 1, 2, 4, 9 i 10); cz. 83 – Rezerwy celowe – poz.
51 i 64; Programy wieloletnie (za³. nr 12), poz.31, 43 i 44;
6. Nauka – cz. 28 (za³. nr 1, 2, 4, 9 i 10);
7. Plan finansowy Funduszu Nauki i Technologii z za³. nr 5;
8. Programy wieloletnie z za³. nr 12; poz.1, 35, 36, 47;
9. Polska Akademia Nauk – cz. 67 (za³. nr 1, 2, 4, 9 i 10);
10. Kultura fizyczna i sport – cz. 25 (za³. nr 1, 2, 4, 10); Fundusze celowe z za³. nr 5 plan
finansowy Funduszu Zajêæ Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów oraz plan finansowy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
11. Informatyzacja – cz. 27 (za³. nr 2 i 10);
12. Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – cz. 61– (za³. nr 1, 2 i 10);
13. G³ówny Urz¹d Miar – cz. 64 (za³. nr 1, 2 i 10);
14. Polski Komitet Normalizacyjny cz. 65 (za³. nr 1, 2, i 10).
Po analizie przed³o¿onych informacji, wys³uchaniu dodatkowych wyjaœnieñ przedstawicieli rz¹du i kierownictwa odpowiednich jednostek pañstwowych oraz przeprowadzeniu dyskusji, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu postanowi³a wyst¹piæ do Komisji Gospodarki Narodowej
o wprowadzenie nastêpuj¹cej poprawki do ustawy bud¿etowej na rok 2008:
a) w art. 1 zwiêksza siê podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki bud¿etu pañstwa o 200.000 tys. z³,
b) dodaje siê art. 45a w brzmieniu:
„Art. 45a. W przypadku uzyskania do koñca sierpnia 2008 r. wp³ywów z podatku od
towarów i us³ug w wysokoœci 83.775.000 tys. z³, upowa¿nia siê Ministra Finansów
do uruchomienia rezerwy celowej na zwiêkszenie dotacji na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w szko³ach wy¿szych.”,
c) w za³¹czniku nr 1 w czêœci 77 Podatki i inne wp³aty na rzecz bud¿etu pañstwa
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem,
zwiêksza siê dochody z podatku od towarów i us³ug o 200.000 tys. z³,
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d) w za³¹czniku nr 2 w czêœci 83 Rezerwy celowe dodaje siê poz. – Zwiêkszenie dotacji
na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w szko³ach wy¿szych, z kwot¹ dotacji i subwencji
200.000 tys. z³.
Opiniê w tej sprawie przes³ano do Komisji Gospodarki Narodowej. Jednoczeœnie upowa¿niono senatora Kazimierza Wiatra do przed³o¿enia szczegó³owego stanowiska komisji podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrywa³a ustawê bud¿etow¹ na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji:
l czêœæ 23 – Integracja europejska,
l czêœæ 83 – Rezerwy celowe,
l czêœæ 84 – Œrodki W³asne Unii Europejskiej.
Senatorowie wys³uchali informacji na temat rozpatrywanych czêœci bud¿etowych, przedstawionych przez podsekretarza stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz wiceminister finansów Katarzynê Zajdel-Kurowsk¹.
W opinii przyjêtej dla Komisji Gospodarki Narodowej stwierdzono, ¿e komisja nie zg³asza
zastrze¿eñ do rozpatrzonych czêœci bud¿etu na rok 2008 i proponuje przyjêcie ich bez poprawek. Ustalono, ¿e opiniê komisji podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej przedstawi senator Stanis³aw Iwan.
Nastêpnie Komisja Spraw Unii Europejskiej, w trybie art. 6 ustawy z 11 marca 2004 r.
o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrzy³a projekt decyzji ramowej Rady zmieniaj¹cej decyzjê ramow¹ 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (COM(2007)
650), sygn. Rady UE 14960/07. Rozpatrzenie tego projektu zwi¹zane by³o z projektem pilota¿owym COSAC i kontrol¹ zasady pomocniczoœci i proporcjonalnoœci.
Na temat rozpatrywanego projektu decyzji ramowej Rady wypowiada³ siê podsekretarz
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci £ukasz Rêdziniak. Senatorowie wys³uchali tak¿e prof.
Zdzis³awa Galickiego z Instytut Prawa Miêdzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego, który na zamówienie komisji przygotowa³ ekspertyzê prawn¹ w sprawie zgodnoœci z zasad¹ subsydiarnoœci rozpatrywanego projektu decyzji ramowej.
Jak stwierdzi³ ekspert, mimo pewnych uwag polemiczno-krytycznych na pytania postawione w kwestionariuszu przygotowanym przez COSAC mo¿na odpowiedzieæ raczej
jednoznacznie, ¿e w opiniowanym projekcie nie stwierdzono istotnego naruszenia zasady subsydiarnoœci i komisja w sposób zadowalaj¹cy udowodni³a przestrzeganie tej zasady
przy formu³owaniu projektu. Inne uwagi na temat zasady subsydiarnoœci mog¹ dotyczyæ raczej technicznej strony jej realizacji. Chodzi na przyk³ad o mo¿liwoœæ skrócenia okresu
kontroli parlamentarnej projektów aktów unijnych, tak aby – zgodnie z uzasadnieniem
opiniowanego projektu – zastosowanie instrumentów unijnych mog³o rzeczywiœcie,
a nie tylko has³owo, staæ siê bardziej efektywn¹ alternatyw¹ dla d³ugotrwa³ych procedur traktatowych.
W opinii przyjêtej przez Komisjê Spraw Unii Europejskiej stwierdzono, ¿e popiera ona
projekt decyzji ramowej Rady. Jednoczeœnie komisja uwa¿a, ¿e istnieje doœæ istotna rozbie¿noœæ miêdzy wynikaj¹cym z Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, z 16 maja
2005 r., obowi¹zkiem kryminalizacji przez pañstwa – strony tej konwencji usi³owania pope³nienia przestêpstw „rekrutacji na rzecz terroryzmu” i „szkolenia na rzecz terroryzmu” a wyraŸnym
wy³¹czeniem obowi¹zku kryminalizacji usi³owania pope³nienia tych przestêpstw przez projekt
decyzji ramowej.
Przyjêta opinia wraz kwestionariuszem zostanie przes³ana do 21 stycznia br. do sekretariatu COSAC.
Na zakoñczenie swojego posiedzenia Komisja Spraw Unii Europejskiej przyjê³a plan pracy na pierwsze pó³rocze br., a nastêpnie – zgodnie z ustaw¹ z 11 marca 2004 r. o wspó³pracy
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Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – zaopiniowa³a projekty aktów prawnych UE. Komisja zaakceptowa³a propozycjê nierozpatrywania nastêpuj¹cych wniosków:
l w trybie art. 6: COM(2007) 755, 768, 771, 772, 776, 777, 778, 779, 818.
***
Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Zdrowia w celu rozpatrzenia ustawy bud¿etowej na rok 2008 w zakresie czêœci 46 – Zdrowie oraz wed³ug kompetencji komisji:
l Rezerwy celowe – czêœæ 83,
l Bud¿ety Wojewodów ogó³em – czêœæ 85,
l Zak³ady Bud¿etowe, Gospodarstwa Pomocnicze w 2008 r. – za³. nr 4,
l Wykaz Inwestycji Wieloletnich w 2008 r. – za³. nr 6,
l Œrodki bezzwrotne pochodz¹ce z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej
– za³. nr 7,
l Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2008 r. – za³. nr 9,
l Zatrudnienie i wynagrodzenie w Pañstwowych Jednostkach Bud¿etowych w 2008 r. – za³.
nr 10,
l Limity zatrudnienia dla osób objêtych mno¿nikowymi systemami wynagrodzeñ zatrudnionych w urzêdach organów w³adzy pañstwowej, kontroli, ochrony prawa, s¹dach i trybuna³ach oraz w placówkach zagranicznych w roku 2008 – za³. nr 11,
l Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. – za³. nr 12,
l Prefinansowanie zadañ przewidzianych do finansowania ze œrodków Unii Europejskiej
– za³. nr 14,
l Limity kwot zobowi¹zañ oraz wydatków w latach obowi¹zywania NPR 2004 – 2006 w tys. z³
– za³. nr 15,
l Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007 – 2013 – za³.
nr 16.
Komisja Zdrowia wnikliwie przeanalizowa³a przedstawione dokumenty, wys³ucha³a
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów.
W dyskusji senatorowie Janina Fetliñska i Stanis³aw Karczewski zg³osili propozycje
wprowadzenia poprawek do rozpatrywanych przez komisjê czêœci bud¿etowych. W g³osowaniu nie uzyska³y one poparcia wiêkszoœci komisji. Senatorowie poparli wniosek senatora W³adys³awa Sidorowicza o przyjêcie ustawy bez poprawek i przyjêli opiniê w tej sprawie dla
Komisji Gospodarki Narodowej. Ustalono, ¿e posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej
przedstawi j¹ senator Henryk WoŸniak.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej rozpatrywa³a ustawê bud¿etow¹ na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu
zakresowi dzia³ania komisji:
– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (czêœæ 16);
– Administracja Publiczna (czêœæ 17);
– Rozwój Regionalny (czêœæ 34);
– Urz¹d Zamówieñ Publicznych (czêœæ 49);
– Centralne Biuro Antykorupcyjne (czêœæ 56);
– Rz¹dowe Centrum Legislacji (czêœæ 75);
– Regionalne Izby Obrachunkowe (czêœæ 80);
– Subwencje Ogólne dla Jednostek Samorz¹du Terytorialnego (czêœæ 82);
– Samorz¹dowe Kolegia Odwo³awcze (czêœæ 86);
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– Plan finansowy Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym (za³. nr 5);
– Plan finansowy Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (za³.
nr 5);
– Dotacje celowe na finansowanie zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego (za³. nr 8);
– Rezerwy celowe (czêœæ 83);
– Bud¿ety wojewodów (czêœæ 85);
– Zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze w 2008 r. (za³. nr 4);
– Wykaz inwestycji wieloletnich w 2008 r. (za³. nr 6);
– Œrodki bezzwrotne pochodz¹ce z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej (za³. nr 7);
– Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2008 r. (za³.
nr 9);
– Zatrudnienie i wynagrodzenia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych
w 2008 r. (za³. nr 10);
– Limity zatrudnienia dla osób objêtych mno¿nikowymi systemami wynagrodzeñ,
zatrudnionych w urzêdach organów w³adzy pañstwowej, kontroli, ochrony prawa, s¹dach i trybuna³ach oraz w placówkach zagranicznych w roku 2008 (za³.
nr 11);
– Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. (za³. nr 12);
– Prefinansowanie zadañ przewidzianych do finansowania ze œrodków Unii Europejskiej (za³. nr 14);
– Limity kwot zobowi¹zañ oraz wydatków w latach obowi¹zywania NPR 2004 –
2006 w tys. z³ (za³. nr 15).
– Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego
w latach 2007–2013 (za³. nr 16).
Podczas posiedzenia dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Bud¿etowej w Ministerstwie Finansów Dariusz At³as zaprezentowa³ poprawki wprowadzone do ustawy bud¿etowej podczas prac sejmowych. Wicedyrektor Departamentu Bud¿etu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Œwircz omówi³ pozycje bud¿etowe odnosz¹ce siê do
tego resortu. Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas przedstawi³a zmiany dokonane przez Sejm w czêœci dotycz¹cej subwencji oœwiatowej. Do bud¿etu
w czêœci odnosz¹cej siê do rozwoju regionalnego ustosunkowa³a siê dyrektor Magdalena Tarczewska-Szymañska z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która omówi³a tak¿e zmiany
wprowadzone przez Sejm.
W dyskusji senator Janusz Sepio³ zwróci³ uwagê na zapisy dotycz¹ce rezerw celowych
odnoœnie funduszu norweskiego i szwajcarskiego. Z jego uwagami zgodzi³a siê dyrektor
M. Tarczewska-Szymañska i zaproponowa³a senatorom rozszerzenie tytu³u rezerwy celowej
o fundusz szwajcarski, wyjaœniaj¹c, ¿e to uzupe³nienie nie poci¹ga za sob¹ skutków finansowych i jest tylko zmian¹ techniczn¹.
Senator S³awomir Sadowski zg³osi³ dwie poprawki do ustawy bud¿etowej w czêœci – rezerwy celowe, przedstawi³ ich uzasadnienie i wskaza³ Ÿród³o finansowania zaproponowanych
zmian. Ich wprowadzeniu przeciwny by³ senator J. Sepio³, który zaproponowa³ natomiast poprawkê dotycz¹c¹ uzupe³nienia tytu³u rezerwy o obs³ugê funduszu szwajcarskiego.
Wniosek o przyjêcie ustawy bud¿etowej na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
zg³osi³ senator Mariusz Witczak. Jako wniosek najdalej id¹cy zosta³ on przeg³osowany pierwszej kolejnoœci. Opowiedzia³o siê za nim 7 senatorów, a 3 osoby by³y przeciw.
W opinii skierowanej do Komisji Gospodarki Narodowej stwierdzono, ¿e Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej postanowi³a przyj¹æ ustawê bud¿etow¹ na
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rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji bez poprawek. Na sprawozdawcê komisji na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej wyznaczono
senatora Stanis³awa Jurcewicza.
***
Podczas swego posiedzenia Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za
Granic¹ pozytywnie zaopiniowa³a ustawê bud¿etow¹ na rok 2008 w czêœci 03 dotycz¹cej
Kancelarii Senatu, w rozdziale 75195: Opieka nad Poloni¹ i Polakami za Granic¹.
W ustawie bud¿etowej na ten cel przewidziano 75 mln z³. Zastêpca szefa Kancelarii Senatu Romuald £anczkowski poinformowa³, ¿e 63 mln z³ maj¹ byæ przeznaczone na realizacjê
zadañ programowych (nauka jêzyka polskiego, promowanie polskiej kultury, dotowanie polskich czasopism), a 12 mln z³ – na zadania inwestycyjne (remonty domów polskich, koœcio³ów,
szkó³ czy budowa obiektów s³u¿¹cych Polakom za granic¹). Pieni¹dze te zostan¹ przekazane,
jak co roku, za poœrednictwem fundacji i stowarzyszeñ. Ze œrodków Senatu finansowane s¹
dotychczas m.in. kursy jêzyka polskiego, stypendia, festiwale kultury, s¹ budowane i modernizowane szko³y, sale gimnastyczne, domy kultury i zabytkowe koœcio³y.
Ustalono, ¿e opiniê w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2008 w czêœci 03 dotycz¹cej
Kancelarii Senatu, w rozdziale 75195: Opieka nad Poloni¹ i Polakami za Granic¹ podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej przedstawi senator Bronis³aw Korfanty.
Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ zapoznali siê
tak¿e z propozycjami dotycz¹cymi planu pracy komisji w br.
Podczas posiedzenia wys³uchano te¿ sprawozdania senator Barbary Borys-Damiêckiej ze spotkania na temat nowej emigracji, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 10 grudnia 2007 r. Sprawozdanie z dyskusji panelowej „Polacy w Europie
Wschodniej – przemiany demograficzne i zmiany w œwiadomoœci narodowej”, która odby³a
siê w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 17 grudnia 2007 r., przedstawi³ senator
Andrzej Person.

9 stycznia 2008 r.
Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzy³a opinie komisji senackich o ustawie bud¿etowej na rok 2008. Opinie przedstawili:
l Komisja Zdrowia – senator Henryk WoŸniak,
l Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich – senator Piotr Zientarski,
l Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ – senator Bronis³aw Korfanty,
l Komisja Kultury i Œrodków Przekazu – senator Piotr £.J. Andrzejewski,
l Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – senator Kazimierz Wiatr,
l Komisja Spraw Unii Europejskiej – senator Stanis³aw Iwan,
l Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej – senator Stanis³aw Jurcewicz,
l Komisja Obrony Narodowej – senator Stanis³aw Bisztyga,
l Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej – senator Mieczys³aw Augustyn,
l Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska – senator Jerzy Chróœcikowski.
Opiniê Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Spraw Zagranicznych
omówi³ przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Narodowej senator Tomasz Misiak.
O przyjêcie ustawy bud¿etowej bez poprawek wnosi³y Komisja Zdrowia, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisja Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹,
Komisja Kultury i Œrodków Przekazu, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Spraw Unii Eu-
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ropejskiej, Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisja Obrony Narodowej.
O wprowadzenie zmian wnosi³y: Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej (2 poprawki), Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska (4), Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci (4) oraz
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu (1).
Stanowisko rz¹du w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2008 przedstawi³a wiceminister
finansów El¿bieta Suchocka-Roguska. Sejm uchwali³ bud¿et 19 grudnia 2007 r. Planowane
dochody bud¿etu maj¹ wynieœæ 281,8 mld z³, a wydatki – 308,9 mld z³, przy deficycie
27,09 mld z³.
Po wys³uchaniu opinii komisji senackich i rozpatrzeniu zg³oszonych w nich poprawek Komisja Gospodarki przyst¹pi³a tego samego dnia do g³osowania nad poprawkami zg³oszonymi
przez senatorów oraz komisje senackie. Ogó³em komisja przeg³osowa³a oko³o 50 zmian.
W kolejnych g³osowaniach senatorowie odrzucili wiêkszoœæ proponowanych poprawek.
Komisja Gospodarki Narodowej negatywnie oceni³a poprawkê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, zak³adaj¹c¹ przyznanie dodatkowych 200 mln z³ na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ szkó³
wy¿szych. Pieni¹dze te mia³y byæ zapisane w bud¿ecie warunkowo, jeœli dochody z VAT oka¿¹ siê wy¿sze od planowanych.
Komisja popar³a natomiast przesuniêcie 2,2 mln z³ z bud¿etu Naczelnego S¹du Administracyjnego do S¹du Najwy¿szego. Podczas posiedzenia Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego Lech Gardocki ostrzega³, ¿e ciêcia, jakich
dokonano w trakcie prac sejmowych (zmniejszenie wydatków S¹du Najwy¿szego z 73 do
64 mln z³), stawiaj¹ tê instytucjê w bardzo trudnej sytuacji.
Senatorowie poparli te¿ przesuniêcia œrodków w ramach bud¿etu resortu obrony i s³u¿b
specjalnych. Wed³ug autora poprawki senatora Jacka Swakonia, chodzi o ujednolicenie zarobków poszczególnych s³u¿b. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki na Centralne Biuro
Antykorupcyjne maj¹ byæ obni¿one o 7,3 mln z³.
Komisja postanowi³a te¿ zarekomendowaæ Senatowi poprawkê zak³adaj¹c¹ przeznaczenie ponad 91 mln z³ na utworzenie ponad 2 tys. nowych etatów w wojsku. Œrodki te maj¹
byæ przesuniête z wydatków bie¿¹cych na obronê narodow¹.
Senatorowie negatywnie zaopiniowali poprawki dotycz¹ce inwestycji w poszczególnych
regionach, zak³adaj¹ce przeznaczenie np. 18 mln z³ na budowê basenu w Starachowicach, 50
mln z³ na budowê regionalnego lotniska w Obicach (Œwiêtokrzyskie), 20 mln z³ na budowê centrum ekspedycyjnego poczty w Choroszczy (Podlaskie) oraz 600 tys. z³ na ratowanie pomnika
przyrody, jakim jest d¹b Bartek (Œwiêtokrzyskie).
W stanowisku przyjêtym w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2008 Komisja Gospodarki
Narodowej postanowi³a zaproponowaæ Senatowi wprowadzenie 4 spoœród 11 poprawek zaproponowanych przez komisje senackie oraz 4 z 41 poprawek zg³oszonych przez senatorów.
Ustalono, ¿e sprawozdanie komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby przedstawi senator
Kazimierz Kleina.
Przyjête poprawki wprowadzaj¹ nastêpuj¹ce zmiany:
l Poprawka 1 (na wniosek Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci) zwiêksza o 2 mln 442
tys. z³ wydatki S¹du Najwy¿szego kosztem wydatków Naczelnego S¹du Administracyjnego.
l Poprawka 2 (na wniosek Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci) zwiêksza o 750 tys. z³
wydatki bie¿¹ce Trybuna³u Konstytucyjnego w rozdziale – Naczelne organy s¹downictwa,
zmniejszaj¹c jednoczeœnie wydatki Naczelnego S¹du Administracyjnego oraz inne wydatki
Trybuna³u Konstytucyjnego.
l Poprawka 3 (zg³oszona przez senatora S. Bisztygê) przesuwa 92 mln 928 tys. z³ w ramach
bud¿etu czêœci – Obrona narodowa w celu zwiêkszenia o ponad 2 tys. liczby etatów dla
¿o³nierzy nadterminowych.
l Poprawka 4 (zg³oszona przez senatora K. Kleinê) zmniejsza o 3 mln 936 tys. z³ wydatki czêœci – Œrodowisko w rozdzia³ach: Szko³y zawodowe oraz Internaty i bursy szkolne, zwiêkszaj¹c o tê kwotê czêœæ oœwiatow¹ subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego.
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Poprawka 5 (zg³oszona przez senatora J. Swakonia) zwiêksza o 15 mln 642 tys. z³ wydatki
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego kosztem wydatków Agencji Wywiadu i Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, w celu wyrównania wynagrodzeñ w tych s³u¿bach.
Poprawka 6 (na wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska) porz¹dkuje tabelê dotycz¹c¹ gospodarstw pomocniczych w czêœci – Rolnictwo.
Poprawka 7 (na wniosek Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci) powoduje wewnêtrzne
przesuniêcie 7 etatów wraz z wynagrodzeniami w czêœci – Sprawiedliwoœæ.
Poprawka 8 (zg³oszona przez senatora K. Kleinê) porz¹dkuje wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007–2013, zawarty w za³¹czniku nr 16.

14 stycznia 2008 r.
Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
przyst¹piono do wyboru trzeciego zastêpcy przewodnicz¹cego komisji.
W trakcie dyskusji kandydaturê senatora Czes³awa Ryszki na to stanowisko zg³osi³ senator Maciej Klima. W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów: Stanis³awa
Karczewskiego, Marka Konopkê i Andrzeja Szewiñskiego, senator C. Ryszka nie uzyska³ poparcia wiêkszoœci komisji i nie zosta³ wybrany na stanowisko zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹. Jego kandydaturê popar³o 6 senatorów, 14 by³o przeciw, a 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ rozpatrzy³a i zaopiniowa³a nastêpuj¹ce wnioski o dotacje z bud¿etu
Kancelarii Senatu na wykonanie zadañ pañstwowych na opiekê nad Poloni¹ i Polakami za
granic¹:
Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:
l Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieñszczyzny: Muzealno-teatralny pobyt
w Warszawie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 14 500 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 10 400 z³. Zespó³ Finansów Polonijnych proponuje przyznaæ 10 400 z³. Komisja przychyli³a
siê do opinii zespo³u.
l Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieñszczyzny: Wsparcie dzia³alnoœci Wspólnoty M³odej Polonii. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 13 000 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 7800 z³. Zespó³ Finansów Polonijnych proponuje przyznaæ 7800 z³. Komisja przychyli³a siê
do opinii zespo³u.
l Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieñszczyzny: IX Dni Kultury Kresowej w Bia³ymstoku. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 13 000 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 5200 z³. Zespó³ Finansów Polonijnych proponuje przyznaæ 5200 z³. Komisja przychyli³a siê do opinii zespo³u.
l Fundacja „M³oda Europa”: „Na Szlaku Piastów – Korzenie Pañstwa Polskiego”. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 242 266 z³, wnioskowana kwota dotacji – 198 027 z³. Zespó³ Finansów Polonijnych proponuje przyznaæ 129 450 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu
100 zamiast 150 osób. Komisja przychyli³a siê do opinii zespo³u.
l Fundacja „Wileñszczyzna”: Patria – Dom Spotkañ Kresowych Studentów. Ca³kowity koszt
realizacji zadania – 73 000 z³, wnioskowana kwota dotacji – 23 000 z³. Zespó³ Finansów Polonijnych proponuje przyznaæ 23 000 z³. Komisja przychyli³a siê do opinii zespo³u.
l Fundacja Wileñszczyzna: Doposa¿enie polskich szkó³ na Litwie w niezbêdne pomoce naukowe. Ca³kowity koszt realizacji zadnia – 30 000 z³, wnioskowana kwota dotacji – 27 000 z³.
Zespó³ Finansów Polonijnych proponowa³ nie przyznawaæ dotacji. Komisja przychyli³a siê
do opinii zespo³u.
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Fundacja „Wileñszczyzna”: . Ca³kowity koszt realizacji zadania – 95 600 z³, wnioskowana
kwota dotacji – 49 500 z³. Zespó³ Finansów Polonijnych proponowa³ nie przyznawaæ dotacji.
Komisja przychyli³a siê do opinii zespo³u.
l Lubelski Klub Polonijny: Kontynuacja wydawania w 2008 roku dwumiesiêcznika „Forum Polonijne”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 220 000 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 200 000 z³. Zespó³ Finansów Polonijnych proponuje przyznaæ kwotê 185 227 z³, czyli
zmniejszenie honorariów i ni¿sze koszty poœrednie. Komisja przychyli³a siê do opinii zespo³u.
l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹”: Program bezp³atnej prenumeraty prasy dla œrodowisk polskich na Wschodzie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 262 315 z³, wnioskowana
kwota dotacji – 167 315 z³. Zespó³ Finansów Polonijnych proponowa³ przyznaæ 167 315 z³.
Komisja przychyli³a siê do opinii zespo³u.
Opiniê Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ dotycz¹c¹ wniosków
o dotacje z bud¿etu Kancelarii Senatu dla organizacji pozarz¹dowych przekazano Prezydium
Senatu.
Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
senatorowie zapoznali siê z informacj¹ Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat nauczania
jêzyka polskiego poza granicami kraju. Informacjê przedstawi³ podsekretarz stanu w tym resorcie Krzysztof Stanowski, któremu towarzyszy³a wicedyrektor Departamentu Kszta³cenia
Ogólnego Ma³gorzata Krasuska.
***
Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska zapoznali siê ze sprawozdaniem Ministra Œrodowiska z udzia³u w XIII Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a tak¿e z informacj¹ o podjêtych podczas
konferencji zobowi¹zaniach.
Sprawy te omówi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Andrzej Markowiak.
Jego wyst¹pienie uzupe³ni³ wicedyrektor Departamentu Globalnych Problemów Œrodowiska
i Zmian Klimatu w Ministerstwie Œrodowiska dr Jacek Jaœkiewicz.
W XIII Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu wziê³o udzia³ ponad 10 tysiêcy uczestników, m.in. sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, prezydent Indonezji, 90 ministrów oraz 60 wiceministrów œrodowiska. Ogó³em w sesji uczestniczy³o 188 pañstw – stron konwencji i protoko³u z Kioto,
3 kraje wyst¹pi³y w roli obserwatorów. Obecni byli przedstawiciele 39 agencji i instytucji
Narodów Zjednoczonych oraz reprezentanci 17 wyspecjalizowanych agencji miêdzynarodowych, 32 organizacji miêdzyrz¹dowych, 338 pozarz¹dowych organizacji miêdzyrz¹dowych, 442 agencji prasowych, stacji telewizyjnych i innych mediów. Polskê reprezentowa³a 13–osobowa delegacja, której przewodniczy³ minister œrodowiska Maciej Nowicki. Na
konferencji postanowiono, ¿e negocjacje obejm¹ m.in.:
– wspóln¹ wizjê d³ugofalowych dzia³añ, w tym d³ugoterminowy cel redukcji globalnych emisji,
zgodnie z zasad¹ wspólnej, ale jednoczeœnie zró¿nicowanej odpowiedzialnoœci i mo¿liwoœci pañstw, przy uwzglêdnieniu ich warunków spo³ecznych i ekonomicznych oraz innych
czynników;
– iloœciowe zobowi¹zania do redukcji lub ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na okres
po 2012 r. dla wszystkich krajów rozwiniêtych;
– dzia³ania krajów rozwijaj¹cych siê, s³u¿¹ce ³agodzeniu zmian klimatu, wpisane w strategie
trwa³ego rozwoju, wspierane przez technologie, finansowanie i tworzenie odpowiednich
mo¿liwoœci;
– programy i pozytywne zachêty na rzecz zmniejszenia emisji spowodowanych wylesianiem
krajów rozwijaj¹cych siê;
– szersze wykorzystanie mechanizmów rynkowych dla poprawy op³acalnoœci podejmowanych decyzji.
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Podczas konferencji Polska zorganizowa³a spotkanie tematyczne, poœwiêcone polityce
ekologicznej, w tym ochronie klimatu, wype³nianiu przez Polskê zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z protoko³u z Kioto, a tak¿e leœnictwu. Podczas spotkania nasi przedstawiciele przekazali w³asne doœwiadczenia z realizacji polityki œrodowiskowej i ochrony klimatu, w tym skutecznego
systemu finansowania inwestycji na rzecz œrodowiska. Polska zorganizowa³a równie¿ stoisko
tematyczne dotycz¹ce Poznania – organizatora kolejnej, XIV sesji.
Podczas XIII sesji podjêto 24 decyzje, w tym 14 decyzji Konferencji Stron Konwencji
UNFCCC i 11 decyzji Konferencji Stron Protoko³u z Kioto, z których najwa¿niejsze dotycz¹: planu dzia³añ na Bali, redukcji emisji z wylesieñ w krajach rozwijaj¹cych siê, rozwoju i transferu technologii, dalszych wytycznych dla projektów CDM. Konferencja przyjê³a ofertê Polski w sprawie
organizacji XIV sesji, która odbêdzie siê w dniach 1–12 grudnia br. w Poznaniu. Zwyczajowo do
przysz³ego organizatora nale¿y przygotowanie przed sesj¹ rozmów bilateralnych z kluczowymi
krajami i nieformalnych konsultacji z udzia³em ministrów z wybranych 30–40 krajów.
Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska senatorowie omówili krótko sytuacjê kadrow¹ w Pañstwowym Gospodarstwie Leœnym „Lasy Pañstwowe”. Uzasadnienie podjêcia tego tematu – na wniosek senatora Micha³a Wojtczaka – przedstawi³
senator Wojciech Skurkiewicz. Informacjê na ten temat przedstawi³ wiceminister œrodowiska
A. Markowiak.

15 stycznia 2008 r.
Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Ustawodawczej rozpatrzyli wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 15 marca 2005 r., dotycz¹cy ustawy – Kodeks cywilny.
Po zapoznaniu siê z sentencj¹ wyroku, a tak¿e rozwi¹zaniem zaproponowanym przez
Biuro Legislacyjne kancelarii Senatu senatorowie – na podstawie art. 85a ust. 3 pkt 1 regulaminu Izby – wnieœli o podjêcie postêpowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie. Do reprezentowania Komisji Ustawodawczej w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upowa¿niono senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego (sygn. akt
K 9/04), a tak¿e kieruj¹c siê brzmieniem jego sentencji i uzasadnieniem, w projekcie zaproponowano, aby art. 179 kodeksu cywilnego uzyska³ nastêpuj¹c¹ treœæ:
„Art. 179. § 1. W³aœciciel mo¿e wyzbyæ siê w³asnoœci nieruchomoœci przez to, ¿e siê jej
zrzeknie. Zrzeczenie siê wymaga formy aktu notarialnego. Do zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci potrzebna jest zgoda starosty wykonuj¹cego to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rz¹dowej.
§ 2. Nieruchomoœæ, której w³asnoœci w³aœciciel siê zrzek³, staje siê w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa. Skarb Pañstwa ponosi odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia. Je¿eli
w chwili zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci przys³ugiwa³o Skarbowi Pañstwa w stosunku
do niej ustawowe prawo pierwokupu, odpowiedzialnoœæ ta ogranicza siê do sumy, która nale¿a³aby siê zrzekaj¹cemu w razie wykonania prawa pierwokupu”.
Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, proponowana regulacja de facto przywraca
przepis, który obowi¹zywa³ przed nowelizacj¹ kodeksu cywilnego z 2003 r. – uchwalon¹ wówczas wersjê art. 179 k.c. trybuna³ derogowa³. Spe³nia ona równie¿ warunki, jakie w sprawie
przysz³ej zmiany kodeksu cywilnego postawi³ prezydent, wetuj¹c ustawê z 13 lipca 2006 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
Proponowany projekt zawiera nowelizacjê ustawy – Prawo o notariacie. Jej istot¹ jest na³o¿enie na notariusza, który sporz¹dzi³ akt notarialny dotycz¹cy zrzeczenia w³asnoœci nieruchomoœci, obowi¹zku niezw³ocznego przes³ania – z urzêdu – wypisu tego aktu w³aœciwemu staroœcie.
Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa. Tworzy ona podstawy
prawne do uzyskiwania prawa w³asnoœci nieruchomoœci przez Skarb Pañstwa. W niektórych
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wypadkach mo¿e siê to wi¹zaæ z koniecznoœci¹ poniesienia nak³adów finansowych z bud¿etu
pañstwa, np. za obci¹¿enia nieruchomoœci. Niemniej jednak wydatki te nie mog¹ byæ traktowane jako bezpoœredni skutek prawny wejœcia projektowanej ustawy w ¿ycie. Proponowana
regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
O podjêciu postêpowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw zdecydowano po rozpatrzeniu wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 19 marca 2007 r., dotycz¹cego ustawy o Stra¿y Granicznej,
ustawy o Policji oraz ustawy o S³u¿bie Celnej. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach
nad tym projektem upowa¿niono senator Gra¿ynê Sztark.
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego (wywo³uje
on skutki prawne z dniem publikacji, tj. od 2 kwietnia 2007 r.), w projekcie zaproponowano, aby
w zakwestionowanych przez trybuna³ przepisach poszerzyæ kr¹g osób, spoœród których obwiniony w postêpowaniu dyscyplinarnym mo¿e wybraæ obroñcê (adwokaci, radcowie prawni).
W projekcie zamieszczony zosta³ przepis przejœciowy (art. 4), przes¹dzaj¹cy stosowanie
ustawy równie¿ do spraw, które w momencie wejœcia w ¿ycie ustawy by³y w toku (zasada bezpoœredniego dzia³ania prawa nowego).
Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, ustawa nie powoduje skutków finansowych dla
bud¿etu pañstwa i jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
Na zakoñczenie swojego posiedzenia Komisja Ustawodawcza rozpatrzy³a wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 11 paŸdziernika 2006 r., dotycz¹cy ustawy – Kodeks karny.
Po zapoznaniu siê z sentencj¹ wyroku i rozwi¹zaniem wskazanego tam problemu komisja, na podstawie art. 85a ust. 3 pkt 1 Regulaminu Senatu, postanowi³a wnieœæ o podjêcie postêpowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy
upowa¿niono senatora Bohdana Paszkowskiego.
Zaproponowana nowelizacja art. 226 § 1 kk za punkt wyjœcia przyjmuje koniecznoœæ
ograniczenia zakresu penalizacji przestêpstwa zniewagi funkcjonariusza publicznego. Pozwoli to, zdaniem wnioskodawców, stosownie do ustaleñ Trybuna³u Konstytucyjnego, wyeliminowaæ te elementy aktualnego unormowania, które wbrew dyspozycjom art. 54 ust. 1 i art. 31
ust. 3 konstytucji nadmiernie ograniczaj¹ swobodê wypowiedzi w sferze publicznej i prywatnej.
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 11 paŸdziernika 2006 r. (wywo³uje on skutki prawne z dniem publikacji, tj. od 19 paŸdziernika 2006 r.),
kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, zaproponowano, aby
art. 226 § 1 kk nadaæ nastêpuj¹c¹ treœæ: „Kto zniewa¿a funkcjonariusza publicznego albo osobê do
pomocy mu przybran¹, podczas i w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku”.
W opinii wnioskodawców, w ten sposób wy³¹czona zosta³aby mo¿liwoœæ inicjowania odpowiedzialnoœci karnej z oskar¿enia publicznego w wypadkach zniewagi funkcjonariusza publicznego,
która nie mia³a miejsca podczas wykonywania przez niego obowi¹zków s³u¿bowych, ani te¿ nie
pozostawa³a z nimi w zwi¹zku. Zmiana polega³aby wiêc na tym, ¿e sprawca karany by³by tylko
wówczas, gdyby dopuœci³ siê zniewagi podczas pe³nienia przez funkcjonariusza publicznego
(osoby przybranej mu do pomocy) obowi¹zków s³u¿bowych i zarazem zniewa¿enie to mia³oby
zwi¹zek z ich pe³nieniem. Zawsze musia³aby wiêc nast¹piæ kumulacja obu przes³anek prawnych
z art. 226 § 1 kk.
Proponowany przepis oznacza powrót do rozwi¹zania, które obowi¹zywa³o pod rz¹dami
kodeksu karnego z 1969 r. Trzeba równie¿ zaznaczyæ, ¿e ograniczenie zakresu penalizacji przestêpstwa zniewagi funkcjonariusza publicznego zachowuje podstawowe cele prawne art. 226
§ 1 kk, to znaczy – z jednej strony – chroni godnoœæ osobist¹ i dobre imiê osoby pe³ni¹cej funkcjê
funkcjonariusza publicznego (osoby przybranej mu do pomocy), a z drugiej strony – dba o zachowanie autorytetu w³adzy publicznej, który funkcjonariusz publiczny uosabia.
Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, ustawa nie powoduje skutków finansowych dla
bud¿etu pañstwa i jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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Kronika senacka

1 stycznia br. w TV Polonia marsza³ek Bogdan Borusewicz przekaza³ ¿yczenia
œwi¹teczne i noworoczne Polonii i Polakom za granic¹:
Szanowni Pañstwo! Drodzy Rodacy!
Mijaj¹cy rok obfitowa³ w wa¿ne wydarzenia. Wybraliœmy nowy parlament, zmieni³ siê
rz¹d. Nastêpuje zmiana pokoleñ. M³odzi ludzie chc¹ pañstwa nowoczesnego, którego nie bêd¹ musieli opuszczaæ, by zaspokoiæ swoje aspiracje.
Senat jest opiekunem Polaków rozsianych po ca³ym œwiecie. Jako marsza³ek Senatu nadal bêdê zabiega³ o zacieœnianie wiêzów miêdzy Macierz¹ i Poloni¹, bêdê otacza³ opiek¹
now¹ emigracjê, bêdê dzia³a³ na rzecz integracji Polonii i bêdê d¹¿y³ do tego, by by³y respektowane prawa polskiej mniejszoœci narodowej.
We wrzeœniu ubieg³ego roku wzi¹³em udzia³ w III ZjeŸdzie Polonii i Polaków z Zagranicy.
To by³a dobra okazja, by na ojczystej ziemi zastanowiæ siê wspólnie, co trzeba zrobiæ, aby zachowaæ to¿samoœæ narodow¹. Zgodziliœmy siê, ¿e jedn¹ z najistotniejszych spraw jest edukacja patriotyczna dzieci i m³odzie¿y polskiej poza granicami i stworzenie im warunków do nauki
jêzyka polskiego.
Szczególnie ciep³o myœlê o moich rodakach ze Wschodu, a zw³aszcza z Bia³orusi. Nasza
pamiêæ i dobre myœli s¹ im najbardziej potrzebne.
W imieniu Senatu Rzeczypospolitej i w³asnym wszystkim Polakom w kraju i za granic¹
w Nowym 2008 roku ¿yczê du¿o radoœci, spokoju i pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym, a tak¿e
sukcesów zawodowych.
Wszystkiego najlepszego! Do siego roku!

***
10 stycznia br. w Senacie wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski spotka³ siê z grup¹
m³odzie¿y z Polski i Niemiec – studentów germanistyki z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz
maturzystów ze szko³y im. Ludwiga Archarda–Kollega z Paderborn.

Spotkanie wicemarsza³ka
Zbigniewa Romaszewskiego
z grup¹ m³odzie¿y z Polski
i Niemiec
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M³odzie¿ realizuje projekt „Obroñcy praw cz³owieka w by³ej NRD i w komunistycznej Polsce”. Interesuje j¹ sytuacja cz³owieka w systemie totalitarnym. Podczas spotkañ z m³odzie¿¹
ówczeœni dysydenci dziel¹ siê swoimi wspomnieniami i zwierzeniami, m.in. na temat przeœladowañ, jakich wówczas doznali, a tak¿e o tym, jak potoczy³y siê ich dalsze losy.
Spotkanie, na proœbê goœci, mia³o formê wywiadu. Pytania dotyczy³y dzia³alnoœci opozycyjnej wicemarsza³ka Z. Romaszewskiego w czasach PRL i jego walki o prawa cz³owieka. Polscy studenci germanistyki przyjêli rolê moderatorów dyskusji. Niemieckich licealistów, oprócz
wydarzeñ politycznych, ¿ywo interesowa³y osobiste refleksje wicemarsza³ka, ówczesne odczucia i motywacje.
Wicemarsza³ek Z. Romaszewski przypomnia³ historiê tworzenia siê w Polsce demokratycznej opozycji wobec systemu totalitarnego, mówi³ o zasadach konspiracji i represjach stosowanych przez ówczesn¹ w³adzê. Wiele uwagi poœwiêci³ kszta³towaniu siê solidarnoœci spo³ecznej
w Polsce. Mówi³ te¿ o wp³ywie zaanga¿owania politycznego na jego ¿ycie rodzinne.

***
11 stycznia br. w Senacie odby³a siê uroczysta gala, podczas której wrêczono nominacje laureatom IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „PrzyjaŸni Œrodowisku”, organizowanego pod honorowym patronatem prezydenta Lecha Kaczyñskiego.
Inicjatorami spotkania by³y Narodowa Rada Ekologiczna, której sekretarzem jest senator
Micha³ Wojtczak (organizator imprezy), oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska pod
przewodnictwem senatora Jerzego Chróœcikowskiego. W gali wziêli udzia³ laureaci – nominaci
oraz liczni goœcie, m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Andrzej Markowiak
i g³ówny inspektor ochrony œrodowiska Andrzej Jagusiewicz.
Nominacje i nagrody w Narodowym Konkursie Ekologicznym przyznawane s¹ w czterech kategoriach:
l samorz¹d przyjazny œrodowisku,
l przedsiêbiorstwo przyjazne œrodowisku,
l promotor ekologii,
l europejska nominacja ekologiczna.
W kategorii „samorz¹d przyjazny œrodowisku” wytypowano 19 urzêdów miast i gmin oraz
2 starostwa powiatowe. Nominacje wrêczali senator J. Chróœcikowski i pos³anka El¿bieta
Streker–Dembiñska. W kategorii „przedsiêbiorstwo przyjazne œrodowisku” wskazano 12 firm,
a nominacje wrêczali Maria Suchy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie i by³y senator Marek Waszkowiak. W kategorii „promotor ekologii” nominacje
odebra³y 42 osoby. Wrêczali je by³y senator Ryszard S³awiñski i dyrektor Zespo³u Parków Kra-

Przemawia senator
Micha³ Wojtczak,
sekretarz Narodowej Rady
Ekologicznej, organizator
uroczystej gali
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Nominacje w kategorii
„samorz¹d przyjazny
œrodowisku”
wrêczali senator
Jerzy Chróœcikowski
i pos³anka El¿bieta
Streker-Dembiñska

W kategorii
„przedsiêbiorstwo
przyjazne
œrodowisku”
nominacje wrêcza³
by³y senator
Marek Waszkowiak

jobrazowych Województwa Wielkopolskiego Janusz £akomiec. W ramach konkursu przyznawana jest tak¿e „europejska nominacja ekologiczna”. W tym roku wskazano 9 nominowanych.
Nominacje wrêczali pose³ Witold Gintowt–Dziewa³towski i dyrektor generalny Izby Gospodarczej „Wodoci¹gi Polskie” Antoni Tokarczuk.
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