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Posiedzenia Senatu

8. posiedzenie Senatu

2 kwietnia br. odby³o siê 8. posiedzenie Senatu. Posiedzeniu przewodniczyli marsza³ek
Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie – Krystyna Bochenek i Zbigniew Romaszewski.

Porz¹dek posiedzenia Izby zawiera³ jeden punkt:
l ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniaj¹cego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat

ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, sporz¹dzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Senat wyrazi³ zgodê na ratyfikacjê Traktatu Lizboñskiego

Senat debatowa³ nad ustaw¹ o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniaj¹cego Traktat o Unii
Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, sporz¹dzonego w Lizbonie dnia
13 grudnia 2007 r. Za jej uchwaleniem opowiedzia³o siê 74 senatorów, 17 by³o przeciw,
a 6 wstrzyma³o siê od g³osu. Przyjêcie ustawy ratyfikacyjnej w Izbie Wy¿szej wymaga³o wiêk-
szoœci 2/3 g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy senatorów.

Na obrady Senatu przybyli premier Donald Tusk i marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski.
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W obradach uczestniczyli
marsza³ek Sejmu
Bronis³aw Komorowski
i premier Donald Tusk

Posiedzenie Senatu
rozpoczêto
uczczeniem
trzeciej rocznicy œmierci
papie¿a Jana Paw³a II



Posiedzenie rozpoczê³o siê uczczeniem pamiêci papie¿a Jana Paw³a II. Marsza³ek Bog-
dan Borusewicz przypomnia³, ¿e 2 kwietnia br. o 21.37 mija trzecia rocznica œmierci Jana Paw-
³a II. Jak podkreœli³, wielkiego Polaka, ale tak¿e cz³owieka bliskiego nam wszystkim. „Jan
Pawe³ II powiedzia³, ¿e doœwiadczenia, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe
i kulturowe, mog¹ skutecznie przyczyniæ siê do ogólnego dobra ca³ej rodziny ludzkiej, zw³asz-
cza do umocnienia pokoju i bezpieczeñstwa w Europie. Polska ma pe³ne prawo, aby uczestni-
czyæ w ogólnym procesie postêpu i rozwoju œwiata, a zw³aszcza Europy” – s³owa papie¿a
przywo³a³ marsza³ek Senatu. Senatorowie wys³uchali tak¿e modlitwy o beatyfikacjê Jana Paw-
³a II, odczytanej przez senatora Czes³awa Ryszkê.

W imieniu dwóch komisji senackich: Spraw Zagranicznych oraz Spraw Unii Europejskiej
przyjêcie ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniaj¹cego Traktat o Unii Europejskiej
i Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, sporz¹dzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia

2007 r. rekomendowa³ senator Edmund Wittbrodt, przewodnicz¹cy Komisji Spraw Unii Euro-
pejskiej. W swoim wyst¹pieniu poinformowa³, ¿e podczas posiedzenia po³¹czonych komisji za
przyjêciem ustawy upowa¿niaj¹cej prezydenta do ratyfikacji Traktatu Lizboñskiego opowie-
dzia³o siê 13 senatorów, 6 by³o przeciw. Jak powiedzia³ senator, podczas debaty w¹tpliwoœci
senatorów dotycz¹ce Traktatu odnosi³y siê g³ównie do Karty Praw Podstawowych i zwi¹za-
nych z ni¹ obaw zwi¹zanych z roszczeniami maj¹tkowymi i dochodzeniem praw w Trybunale
Sprawiedliwoœci. Jak zaznaczy³ senator E. Wittbrodt, wed³ug wyjaœnieñ obecnego na posie-
dzeniu komisji przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zasadzie nie ma podstaw
do takich obaw.

Wystêpuj¹c przed Izb¹ Wy¿sz¹, premier D. Tusk podkreœli³, ¿e to zaszczyt dla niego,
i¿ mo¿e przed Senatem rekomendowaæ pozytywne g³osowanie za ratyfikacj¹ Traktatu. Pre-
mier przypomnia³, ¿e jako senator spêdzi³ kilka lat w tej Izbie i dobrze wie, jak wa¿ne dla sena-
torów s¹ wcale nie tak liczne chwile, kiedy ca³a opinia publiczna skupia swoj¹ uwagê na jej
pracy. Jak powiedzia³, „szum bitewny” zazwyczaj towarzyszy debacie w Izbie Ni¿szej. Zda-
niem prezesa Rady Ministrów, w Senacie jest wiêcej czasu na „prawdziw¹ refleksjê i indywidu-
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za ratyfikacj¹
Traktatu



aln¹ odpowiedzialnoœæ za kszta³t decyzji”. Jak powiedzia³: „Dobrze siê sta³o, ¿e w tak
uroczystym dniu Izba Wy¿sza podsumuje swoj¹ decyzj¹ debatê, która przetoczy³a siê
przez Polskê w ostatnich tygodniach”.

W swoim wyst¹pieniu premier podkreœli³, ¿e Traktat Lizboñski równowa¿y znaczenie po-
szczególnych pañstw wewn¹trz Unii Europejskiej. Zwiêksza tak¿e poczucie bezpieczeñstwa
wewn¹trz Wspólnoty. „Ka¿dy musi przyznaæ, ¿e efekty, jakie uzyska³ prezydent Lech Kaczyñ-
ski, by³y co najmniej do przyjêcia, i ¿e ja – bêd¹c wówczas w opozycji – a i dzisiaj nie zawsze
zgadzaj¹c siê z panem prezydentem, nie znajdujê dzisiaj wyobraŸni, argumentów, czy sposo-
bów, które pozwoli³yby innemu politykowi ni¿ prezydent RP uzyskaæ jakieœ wyraŸnie lepsze
warunki” – powiedzia³ szef rz¹du. Dlatego, jak podkreœli³, z czystym sumieniem rekomenduje
senatorom ustawê rz¹dow¹, która umo¿liwi ratyfikacjê Traktatu Lizboñskiego. Zaznaczy³, ¿e
w ten sposób chce potwierdziæ pe³ne zaufanie zarówno rz¹du, jak i jego formacji politycznej
do tego, co wynegocjowa³ prezydent.

Premier D. Tusk powiedzia³ równie¿, ¿e rz¹d podj¹³ prace nad projektem ustawy, bêd¹cej
ostatnim elementem kompromisu maj¹cego doprowadziæ do ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Za-
pewni³ senatorów, ¿e jego rz¹d i partia chc¹ szybko podj¹æ prace nad nowelizacj¹ ustawy
z 2004 r. o wspó³pracy rz¹du z parlamentem w sprawach cz³onkostwa Polski w UE. Premier
przypomnia³, ¿e elementem porozumienia, którego ramy stara³ siê zakreœliæ wspólnie z prezy-
dentem, jest gwarancja gotowoœci ze strony rz¹du i PO „do wspólnej szybkiej pracy nad kolej-
n¹ ustaw¹”. Podkreœli³, ¿e rezultatem tej pracy powinno byæ poczucie stabilnoœci rozwi¹zañ,
jakie Polska, przyjmuj¹c Traktat Lizboñski, uzna³a za szczególnie wartoœciowe ze swojego
punktu widzenia.

Zdaniem premiera, poszczególne traktaty – w tym szczególnie Traktat Lizboñski – mia³y
na celu równowa¿enie znaczenia poszczególnych pañstw niezale¿nie od potencja³u demo-
graficznego czy gospodarczego. Jak doda³, to, co uda³o siê wynegocjowaæ, to zwiêkszenie
poczucia bezpieczeñstwa i znaczenia poszczególnych wspólnot narodowych w obrêbie UE.

W ocenie premiera, Traktat z Lizbony realnie zwiêksza rolê parlamentów narodowych,
a to – jak powiedzia³ – oznacza wiêkszy wp³yw ludzi, a mniejszy administracji, biurokracji bruk-
selskiej. Jak podkreœli³, Polsce zale¿a³o na tym, ¿eby nie biurokracja, ale narody mia³y zdecy-
dowanie wiêkszy wp³yw na to, jaka jest Unia Europejska i jakie decyzje podejmuje. Za wa¿ne
premier D. Tusk uzna³ tak¿e wzmocnienie mechanizmów solidarnoœci i ujednolicania polityki
zagranicznej Unii.

„Kroki, drogi ró¿ne, ale cel zawsze ten sam – dobro Rzeczpospolitej” – zakoñczy³ swoje
wyst¹pienie premier.

Po wyst¹pieniu premiera D. Tuska rozpoczê³a siê senacka debata nad ustaw¹ o ratyfika-
cji Traktatu z Lizbony zmieniaj¹cego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy Wspól-
notê Europejsk¹, sporz¹dzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

O poparciu dla ustawy senatorów Platformy Obywatelskiej poinformowa³ senator E. Wit-
tbrodt. Jak powiedzia³, klub w pe³ni popiera ustawê ratyfikacyjn¹, nawet ze œwiadomoœci¹, ¿e
Traktat z Lizbony nie musi byæ idealny, ale stanowi kompromis osi¹gniêty po trudnych nego-
cjacjach, po oœmiu latach dyskusji i negocjacji. Zdaniem senatora, istotne jest to, ¿e daje on
rozwi¹zania id¹ce we w³aœciwym kierunku. Przyjêcie ustawy da szansê Unii – a tym samym
nam wszystkim – na zwiêkszenie jej demokratycznej legitymizacji, efektywnoœci i przejrzysto-
œci dzia³ania, a tak¿e na sprostanie wymaganiom i wyzwaniom globalnym.

W swoich wyst¹pieniach aprobatê dla traktatu, a tak¿e dla kompromisu osi¹gniêtego
w Polsce w sprawie jego ratyfikacji wyra¿ali tak¿e m.in. senatorowie Leon Kieres, Stanis³aw
Gorczyca, Ryszard Górecki i Piotr Zientarski.

Pozytywne stanowisko senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci przedstawi³ wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski. „Klub PiS podj¹³ decyzjê o poparciu ratyfikacji Traktatu z Lizbony przy
zachowaniu w¹tpliwoœci pozostania wiernym w³asnym przekonaniom” – stwierdzi³.

W swoim wyst¹pieniu wicemarsza³ek Z. Romaszewski przyzna³, ¿e kwestia ratyfikacji trak-
tatu wzbudzi³a liczne kontrowersje. Zwraca³ uwagê, ¿e zró¿nicowanie cywilizacyjne, tradycje,
narodowe, a tak¿e stopieñ rozwoju gospodarczego poszczególnych pañstw Unii Europejskiej
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powoduj¹ ró¿ne problemy dla integracji. Podkreœli³, ¿e zagro¿enia zwi¹zane z traktatem musz¹
budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci, zw³aszcza w kraju o takich doœwiadczeniach jak Polska.

W czasie debaty o swoich w¹tpliwoœciach dotycz¹cych przyjêcia ustawy ratyfikacyjnej
mówili m.in. senatorowie Ryszard Bender, C. Ryszka, Tadeusz Gruszka, Zbigniew Cichoñ,
Janina Fetliñska, Kazimierz Wiatr.

Senator C. Ryszka wyrazi³ nadziejê, ¿e do Trybuna³u Konstytucyjnego trafi wniosek o zba-
danie zgodnoœci zapisów Traktatu z Lizbony z polsk¹ konstytucj¹. Zdaniem senatora, traktat
zmienia diametralnie naturê dotychczasowej Unii Europejskiej, która stanie siê pañstwem kiero-
wanym nie, jak do tej pory, kolejno przez poszczególne kraje cz³onkowskie, ale przez polityków
brukselskich. Jak stwierdzi³, „celem tak widzianej Unii jest demonta¿ pañstwowoœci Polski”,
a sam „traktat jest ewidentnym dowodem na budowê superpañstwa europejskiego”.

W opinii senatora C. Ryszki, najpierw powinna zostaæ uchwalona nowela ustawy z 2004 r.
o wspó³pracy najwy¿szych organów pañstwa z instytucjami europejskimi, póŸniej uchwa³a
znosz¹c¹ uchwa³ê z grudnia 2007 r., która dopuszcza³a odejœcie od protoko³u brytyjskiego
do Karty Praw Podstawowych, „a póŸniej powinniœmy przyjmowaæ ustawê ratyfikuj¹c¹”.

O g³osowanie przeciwko ratyfikacji Traktatu Lizboñskiego apelowa³ senator R. Bender.
Zdaniem senatora, jego przyjêcie to „kolejny zabór Polski”, a Polska powinna doprowadziæ do
renegocjacji traktatu, inaczej pozbawi siê suwerennoœci. „Uchwaliwszy traktat w obecnej, z³ej
wersji, tracimy suwerennoœæ, marginalizujemy nasz¹ niepodleg³oœæ, pañstwo nasze wchodzi
do rzêdu jakiœ œredniaków” – mówi³ senator.

Po wyra¿eniu zgody przez Senat na ratyfikacjê Traktatu Lizboñskiego odby³o siê uroczy-
ste podpisanie przez marsza³ka B. Borusewicza – w obecnoœci wicemarsza³ków Senatu Kry-
styny Bochenek, Z. Romaszewskiego i Marka Zió³kowskiego, przedstawicieli Konwentu
Seniorów oraz przewodnicz¹cych Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Unii Europej-
skiej – ustawy upowa¿niaj¹cej prezydenta do ratyfikacji Traktatu.

Oœwiadczenia

Oœwiadczenia z³o¿yli senatorowie: Norbert Krajczy, Ryszard Górecki, Jan Wyrowiñ-
ski, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, S³awomir Kowalski, W³adys³aw Ortyl, Tadeusz
Skorupa, Eryk Smulewicz.

9. posiedzenie Senatu

W dniach 10 i 11 kwietnia br. odby³o siê 9. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli
marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie – Krystyna Bochenek, Zbigniew Ro-
maszewski i Marek Zió³kowski.

Porz¹dek posiedzenia Izby obejmowa³:
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Pañstwie

Wspó³pracuj¹cym miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmi-
czn¹, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.,

l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych

innych ustaw,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników w spó³ce powsta³ej

w wyniku transgranicznego po³¹czenia siê spó³ek,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach doty-

cz¹cych pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Miêdzynarodowej Orga-

nizacji Pracy Nr 45 dotycz¹cej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemi¹ we wszelkiego
rodzaju kopalniach, przyjêtej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.,
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l sprawozdanie Rady Jêzyka Polskiego o stanie ochrony jêzyka polskiego w latach
2005–2006,

l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw,

l wybór przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej,
l zmiany w sk³adzie komisji senackich.

Izba minut¹ ciszy uczci³a pamiêæ senatora Andrzeja Ostoi-Owsianego

Przed przyst¹pieniem do posiedzenia senatorowie minut¹ ciszy i krótk¹ modlitw¹ uczcili
pamiêæ zmar³ego 9 kwietnia br. senatora Andrzej Ostoi-Owsianego, dzia³acza opozycji demo-
kratycznej, pos³a na Sejm drugiej i senatora czwartej kadencji.

Senat poprawi³ ustawê o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ustawy medialnej, przyjêta przez Sejm w marcu br., przekazuje wiêkszoœæ
kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym przyznawanie koncesji, kontrolowanie
nadawców (z wyj¹tkiem kontroli programowej), przyznawanie lub odbieranie statusu nadawcy
spo³ecznego, do Urzêdu Komunikacji Elektronicznej.

Nowela zmienia te¿ sposób wy³aniania i funkcjonowania cz³onków KRRiT i ich liczebnoœæ
oraz sposób wy³aniania cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych spó³ek radiofonii i telewizji pub-
licznej. Ponadto ustawa wprowadza przes³anki odwo³ania prezesa UKE.

Senackie komisje Gospodarki Narodowej oraz Kultury i Œrodków Przekazu rekomendo-
wa³y Izbie przyjêcie 33 poprawek do ustawy. Do nowelizacji zg³oszono te¿ kilkanaœcie wnios-
ków mniejszoœci, w tym o odrzucenie ustawy w ca³oœci.

Podczas debaty senatorowie PO podkreœlali, ¿e ustawa pozwoli odpolityczniæ media
publiczne dziêki temu, ¿e wprowadza otwarte konkursy na cz³onków zarz¹dów i rad nadzor-
czych mediów publicznych oraz koniecznoœæ rekomendacji dla kandydatów do KRRiT. Wska-
zywali te¿, ¿e nowelizacja zmierza do odebrania KRRiT kompetencji „superministerstwa”
i pozostawienia jej konstytucyjnych funkcji kontrolnych.

Senatorowie PiS zarzucali, ¿e ustawa to nic innego jak „skok na media”, który ma je pod-
porz¹dkowaæ nowemu uk³adowi rz¹dz¹cemu. Stwierdzili, ¿e przekazanie kompetencji konce-
syjnych z KRRiT do UKE oznacza uzale¿nienie mediów od rz¹du, przestrzegali te¿, ¿e nowela
zawiera „furtki pozwalaj¹ce na przejmowanie i stopniowe uw³aszczanie siê na maj¹tku mediów
publicznych”.

Po dyskusji i g³osowaniach Senat przyj¹³ 33 poprawki do ustawy. Odrzuci³ jednoczeœnie
liczne wnioski mniejszoœci, w tym o odrzucenie nowelizacji w ca³oœci. Wiêkszoœæ wniosków
mniejszoœci sprowadza³a siê do pozostawienia status quo, jeœli chodzi o obecne zasady wybo-
ru, liczebnoœæ i kompetencje w³adz mediów publicznych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji. Odrzucono te¿ wnioski mniejszoœci dotycz¹ce pozostawienia obecnych zasad
dotycz¹cych uznawania za nadawcê spo³ecznego czy wnioski, by KRRiT liczy³a, jak dot¹d,
piêciu cz³onków i by³a wybierana na dotychczasowych zasadach.

Przyjête przez Izbê poprawki stanowi¹ m.in., ¿e Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
TVP i Polskiego Radia, czyli minister skarbu pañstwa, bêdzie uprawnione do odwo³ania cz³on-
ka zarz¹du tych spó³ek w wypadku: zaistnienia okolicznoœci trwale uniemo¿liwiaj¹cej sprawo-
wanie funkcji, dzia³ania na szkodê spó³ki potwierdzonego audytem oraz naruszenia przepisów
o ograniczeniu dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby publiczne.

Ponadto Senat opowiedzia³ siê za tym, by wy³¹czyæ zarz¹dy regionalnych spó³ek radio-
wych z konkursów, które na stanowiska we w³adzach pozosta³ych mediów publicznych organi-
zowaæ ma Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zgodnie z poprawk¹ w regionalnych
rozg³oœniach prezesa i cz³onków zarz¹du, jak dot¹d, powo³ywaæ i odwo³ywaæ maj¹ rady nad-
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zorcze. Bêd¹ one jednak musia³y w tym celu rozpisaæ konkurs, a kandydaci na cz³onków w³adz
regionalnych spó³ek radiowych musz¹ wykazaæ siê kompetencjami w zakresie zarz¹dzania
oraz znajomoœci¹ radiofonii i telewizji.

Senat wzmocni³ rolê krajowej rady przy wydawaniu i cofaniu koncesji radiowych i telewi-
zyjnych. W obu tych wypadkach prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej bêdzie siê musia³
porozumieæ z krajow¹ rad¹, a nie jedynie zasiêgaæ jej opinii, jak przewidywa³a nowelizacja
w wersji sejmowej. Zdaniem wnioskodawców, wprowadzenie tych poprawek sprawi, ¿e nie bê-
dzie mo¿na kwestionowaæ zgodnoœci nowelizacji z konstytucj¹.

Senackie poprawki zak³adaj¹ ponadto, ¿e prezesa UKE nie tylko powo³uje, ale i odwo³uje
Sejm na wniosek premiera; niezbêdna jest do tego zgoda Senatu.

Ponadto Senat wprowadzi³ zmianê, która ma zagwarantowaæ, ¿e KRRiT rozpocznie dzia-
³anie na mocy nowelizacji, nawet gdyby Sejm, Senat lub prezydent zwlekali z powo³aniem no-
wych cz³onków. Gdyby na przyk³ad Sejm i Senat powo³a³y cz³onków, a prezydent zwleka³ z tym
aktem, to do czasu powo³ania przedstawicieli prezydenta w radzie by³oby piêciu cz³onków z no-
wego rozdania (w myœl nowelizacji trzech cz³onków powo³uje Sejm, dwóch Senat i dwóch prezy-
dent) oraz dwóch dot¹d zasiadaj¹cych w radzie prezydenckich cz³onków KRRiT. W myœl tej
poprawki kadencja nowej rady liczyæ siê bêdzie od dnia powo³ania ostatniego cz³onka.

Senat na³o¿y³ te¿ na KRRiT dodatkowe obowi¹zki. Zgodnie ze zmian¹ rada ma dbaæ
o przestrzeganie przez nadawców praw autorskich twórców.

Poprawki Senatu pozwalaj¹ te¿ prezesowi UKE skuteczniej reagowaæ na naruszanie
przez nadawców warunków koncesji. Zmiany eliminuj¹ bowiem przewidywany nowelizacj¹
30-dniowy termin, w którym nadawca mia³ mieæ czas na zaniechanie naruszeñ; zgodnie z nimi
zaniechanie naruszeñ powinno nast¹piæ, podobnie jak jest to obecnie, niezw³ocznie po otrzy-
maniu wezwania.

Senat zmieni³ te¿ zasady uzyskiwania obowi¹zkowych rekomendacji dla kandydatów na
cz³onków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Znowelizowana ustawa przewidywa³a, ¿e do
ubiegania siê o stanowisko w krajowej radzie niezbêdne maj¹ byæ co najmniej dwie rekomen-
dacje udzielone przez uczelnie wy¿sze lub ogólnokrajowe stowarzyszenia twórców albo
dziennikarzy.

Poprawka wprowadzona przez Senat mówi, ¿e potrzebne bêd¹ dwie rekomendacje uni-
wersytetu lub uczelni artystycznej oraz rekomendacja stowarzyszenia twórców lub dziennikarzy.

Ustawê z poprawkami Senat przyj¹³ 56 g³osami, przy 32 przeciw i 2 wstrzymuj¹cych siê
od g³osu.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o wypowiedzeniu Konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
Nr 45 dotycz¹cej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemi¹
we wszelkiego rodzaju kopalniach,
przyjêtej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

Konwencja Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nr 45 dotycz¹ca zatrudniania kobiet przy
pracach pod ziemi¹ we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjêta w Genewie 21 czerwca
1935 r., zosta³a przez Polskê ratyfikowana 23 maja 1957 r.

Konwencja wprowadza zakaz zatrudniania kobiet przy pracach pod powierzchni¹ ziemi
w kopalniach, z wy³¹czeniem kobiet zajmuj¹cych stanowiska kierownicze, zatrudnionych
w s³u¿bach sanitarnych, skierowanych do odbycia praktyki w czasie studiów oraz pracuj¹cych
pod ziemi¹ dorywczo i nie wykonuj¹cych tam pracy fizycznej.

Potrzeba wypowiedzenia przez Polskê konwencji nr 45 wynika z wyroku Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci w sprawie C-203/03 Komisja przeciwko Austrii. Trybuna³ stwierdzi³
w uzasadnieniu do wyroku, ¿e obowi¹zki nak³adane konwencj¹ MOP na pañstwa – strony pozo-
staj¹ w sprzecznoœci z art. 2 i 3 Dyrektywy 76/207/EWG z 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowa-
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dzenia w ¿ycie zasady równego traktowania kobiet i mê¿czyzn w zakresie dostêpu do
zatrudnienia, kszta³cenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. Stosowanie zasady rów-
nego traktowania oznacza na potrzeby dyrektywy, ¿e nie mo¿e istnieæ ¿adna bezpoœrednia ani
poœrednia dyskryminacja ze wzglêdu na p³eæ w sektorze prywatnym ani publicznym, w szczegól-
noœci w odniesieniu do warunków zatrudnienia i pracy, w³¹czaj¹c w to wynagrodzenie.

Wed³ug Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, powszechny zakaz pracy kobiet
w przemyœle górniczym pod ziemi¹ przekracza granicê ustanowionego Dyrektyw¹
76/207/EWG dozwolonego ró¿nicowania sytuacji kobiet i mê¿czyzn w zatrudnieniu.

Zgodnie z art. 307 Traktatu ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Europejsk¹, pañ-
stwa cz³onkowskie s¹ obowi¹zane zastosowaæ wszelkie œrodki w celu wyeliminowania niezgo-
dnoœci prawa krajowego z prawem wspólnotowym. Do takich œrodków nale¿y w szczególnoœci
koniecznoœæ wypowiedzenia umów miêdzynarodowych pozostaj¹cych w sprzecznoœci z unij-
nym porz¹dkiem prawnym.

Konwencja MOP z 1935 roku zosta³a ratyfikowana przez 97 pañstw, jednak spoœród nich
13 pañstw j¹ wypowiedzia³o. Wœród 16 pañstw UE zwi¹zanych konwencj¹ szeœæ ju¿ j¹ wypo-
wiedzia³o, a osiem zg³osi³o chêæ jej wypowiedzenia.

Na posiedzeniu plenarnym Izby przedstawiciel resortu pracy i polityki spo³ecznej, uzasa-
dniaj¹c koniecznoœæ wypowiedzenia konwencji genewskiej z 1935 r., podkreœli³, ¿e ówczesne
warunki pracy w kopalniach odbiega³y od tych w XXI wieku i ¿e dziœ konwencja ta jest przesta-
rza³a i nie spe³nia wymogów równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn w zakresie dostêpu do
zatrudnienia. Nie uchylaj¹c przepisów dotycz¹cych zakazu pracy kobiet pod ziemi¹ w ko-
palniach, Polska nara¿a siê na postêpowanie o naruszenie prawa UE i w konsekwencji – na
dotkliwe kary finansowe.

Senat po dyskusji i g³osowaniu wyrazi³ zgodê na wypowiedzenie przez Polskê konwencji
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, dotycz¹cy pracy kobiet pod ziemi¹. Za wypowiedzeniem
konwencji by³o 72 senatorów, przeciw 11, a 5 wstrzyma³o siê od g³osu.

Sprawozdanie Rady Jêzyka Polskiego
o stanie ochrony jêzyka polskiego w latach 2005–2006

W swym sprawozdaniu Rada Jêzyka Polskiego stwierdzi³a, ¿e zachodzi potrzeba zmo-
dyfikowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej procedury kwalifikowania podrêczników
do u¿ytku szkolnego. Nale¿a³oby przede wszystkim uszczegó³owiæ kryteria oceny podrêczni-
ków – merytoryczne, dydaktyczne, jêzykowe. Zadaniem rzeczoznawcy dydaktycznego i jêzy-
kowego by³oby nie tylko wytkniêcie autorowi b³êdów i nieœcis³oœci, ale te¿ ocena stopnia
czytelnoœci, komunikatywnoœci tekstu podrêcznika, i to zarówno komponentu informacyjnego,
jak i operacyjnego: poleceñ, pytañ, æwiczeñ. I to jest zadanie Rady Jêzyka Polskiego.

Sprawozdanie podczas posiedzenia plenarnego Izby przedstawi³ przewodnicz¹cy rady
prof. Andrzej Markowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada co dwa lata przedstawia parlamentowi raport o stanie ochrony jêzyka. W tegorocz-
nym raporcie jêzykoznawcy zajêli siê problematyk¹ podrêczników szkolnych. Przeanalizowa-
no ksi¹¿ki przeznaczone dla ró¿nych poziomów nauczania ró¿nych przedmiotów, w tym
podrêczniki do nauki religii w szkole.

Autorzy raportu zwrócili uwagê, ¿e jêzyk podrêczników szkolnych jest czêsto niedostoso-
wany do poziomu uczniów, a w tekstach zdarzaj¹ siê b³êdy jêzykowe – gramatyczne, stylisty-
czne, ortograficzne i interpunkcyjne. Jak podkreœli³ w prof. A. Markowski, problemem jest te¿
to, ¿e jêzyk niektórych podrêczników jest zbyt skomplikowany i niedostosowany do wieku
i mo¿liwoœci percepcyjnych uczniów.

Jako przyk³ady b³êdów gramatycznych czy leksykalnych przewodnicz¹cy rady poda³
zdarzaj¹ce siê w polskich podrêcznikach sformu³owania: „choroba Heine-Medina” zamiast
„choroba Heinego-Medina”, „lasy s¹ w stanie spe³niaæ rolê czyœciciela powietrza” zamiast „lasy
mog¹ byæ œrodowiskiem oczyszczaj¹cym powietrze” i brak odmiany nazwiska Kolbe.
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Jak wynika z raportu, w podrêcznikach zdarza siê te¿ stosowanie tytu³ów zawieraj¹cych
zbyt wyszukane metafory np. „W hipermarkecie idei” czy „Etykieta z cerami na ³okciach”.

Prof. A. Markowski przytoczy³ tak¿e przyk³ady zdañ, które w sposób niezamierzony przez
autora podrêcznika brzmi¹ œmiesznie: „podczas wyœcigów gêsto sypa³ siê trup koñski i ludzki”;
„funkcjê hetery podkreœla³ jej strój roboczy – nagoœæ”.

„Zwracamy uwagê, ¿e od autorów podrêczników oczekuje siê nie tylko rzetelnej wiedzy
merytorycznej i kompetencji dydaktycznej, ale tak¿e kompetencji jêzykowej, gwarantuj¹cej po-
prawnoœæ i komunikatywnoœæ przekazu treœci w ksi¹¿ce dla ucznia” – mówi³ A. Markowski.
Jego zdaniem, nale¿y uszczegó³owiæ kryteria merytoryczne, dydaktyczne i jêzykowe oceny
podrêczników.

„Podrêczniki powinni pisaæ autorzy dobrze zorientowani w fazach rozwoju jêzykowego u-
cznia, maj¹cy d³u¿szy kontakt ze szko³¹ i znaj¹cy zasady postêpowania dydaktycznego. Mo¿-
na by postulowaæ, ¿eby podrêczniki powstawa³y w zespo³ach, w których sk³ad wchodziliby
znawcy danej dziedziny wiedzy, dydaktycy oraz psycholingwiœci jako konsultanci i doradcy”
– powiedzia³ prof. A. Markowski.

Tematem kolejnego raportu Rady Jêzyka Polskiego bêdzie jêzyk urzêdowy.

Senat przyj¹³ bez poprawek ustawê o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja m.in. dostosowuje przepisy ustawy do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z paŸdziernika ub. roku. Trybuna³ orzek³ wtedy, ¿e przywileje dla kobiet przy ustalaniu prawa
do wczeœniejszej emerytury kobiet i mê¿czyzn naruszaj¹ zasadê równoœci.

Zgodnie z dotychczasowym przepisem kobieta mog³a nabyæ prawo do wczeœniejszej
emerytury, je¿eli osi¹gnê³a 55. rok ¿ycia i mia³a co najmniej 30-letni okres sk³adkowy i nie-
sk³adkowy, albo osi¹gnê³a 55. rok ¿ycia, mia³a co najmniej 20-letni okres sk³adkowy i niesk³ad-
kowy oraz zosta³a uznana za ca³kowicie niezdoln¹ do pracy. Mê¿czyzna zaœ nabywa³ prawo
do tego œwiadczenia tylko wówczas, gdy ukoñczy³ 60. rok ¿ycia, mia³ 25-letni okres sk³adkowy
i niesk³adkowy oraz zosta³ uznany za ca³kowicie niezdolnego do pracy.

Znowelizowane przepisy stanowi¹, ¿e mê¿czyzna mo¿e równie¿ ubiegaæ siê o wczeœ-
niejsz¹ emeryturê, jeœli osi¹gn¹³ 60. rok ¿ycia i ma co najmniej 35-letni okres sk³adkowy i nie-
sk³adkowy (w tym wypadku nie jest wymagane uznanie ca³kowitej niezdolnoœci do pracy).

Nowelizacja ponadto wyd³u¿a do 10 lat okres, w jakim p³atnik mo¿e dochodziæ od ZUS
zwrotu nienale¿nie op³aconych sk³adek. Do tej pory okres ten wynosi³ piêæ lat, gdy tymczasem
– jak argumentowali pomys³odawcy nowelizacji – ZUS móg³ dochodziæ od p³atników nieop³a-
conych sk³adek przez 10 lat.

Inn¹ wprowadzon¹ w nowelizacji zmian¹ jest sprecyzowanie sposobu informowania
przez ZUS o hipotetycznej wysokoœci przysz³ej emerytury osób ubezpieczonych. Dotychczas
ZUS informowa³ o hipotetycznej wysokoœci przysz³ej emerytury jedynie na podstawie dotych-
czasowego stanu konta ubezpieczonego. Sejm jednomyœlnie przyj¹³ poprawkê, która zobo-
wi¹zuje ZUS do podawania zarówno kwoty ustalonej wed³ug dotychczasowego stanu konta,
jak i kwoty szacowanej na podstawie przysz³ych wp³ywów.

Za przyjêciem ustawy g³osowa³o 87 senatorów, jeden wstrzyma³ siê od g³osu.

Wybór przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej

Na przewodnicz¹cego senackiej Komisji Obrony Narodowej wybrano senatora Macieja
Klimê. Zast¹pi³ zmar³ego w marcu br. senatora Andrzeja Mazurkiewicza.

Za wyborem g³osowa³o 85 senatorów, dwóch by³o przeciw, a trzech wstrzyma³o siê od
g³osu.
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Senator M. Klima urodzi³ siê urodzi³ siê 25 stycznia 1959 r. w Stani¹t-
kach, w województwie ma³opolskim.

W 1987 r. ukoñczy³ studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycz-
nej w Krakowie. W roku 1996 uzyska³ specjalizacjê drugiego stopnia z cho-
rób wewnêtrznych.

W latach 1988–1989 pracowa³ w Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Kra-
kowie-Podgórzu. W 1989 r. pracowa³ w Szpitalu Uniwersyteckim w Krako-
wie, a nastêpnie do 1998 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloñskiego. W latach 1998–2006 ponownie pracowa³ w szpitalu uni-
wersyteckim.

W 2006 r. by³ dyrektorem Ma³opolskiego Centrum Zdrowia Publiczne-
go w Krakowie. W latach 2006–2007 pe³ni³ funkcjê wojewody ma³opolskiego.

Nale¿y do Polskiego Zwi¹zku £owieckiego. Jest cz³onkiem Prawa
i Sprawiedliwoœci. ¯onaty, ma jedno dziecko.

Pozosta³e prace Izby

Senat przyj¹³ bez poprawek:

l ustawê o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Pañstwie Wspó³pracuj¹cym miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹, podpisanego w War-
szawie dnia 27 kwietnia 2007 r.

Senat wprowadzi³ poprawki do:

l ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych,
l ustawy o uczestnictwie pracowników w spó³ce powsta³ej w wyniku transgranicznego po-

³¹czenia siê spó³ek,
l ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej oraz

ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

Zmiany w sk³adzie komisji senackich

Senat odwo³a³ senatora Paw³a Klimowicza z Komisji Spraw Zagranicznych oraz wybra³
go do Komisji Zdrowia.

Oœwiadczenia

Oœwiadczenia z³o¿yli senatorowie: Krzysztof Kwiatkowski, Marek Konopka, Zbigniew
Cichoñ, Maciej Grubski, Krzysztof Zaremba, Gra¿yna Sztark, Stanis³aw Iwan, Czes³aw
Ryszka, Norbert Krajczy, Kazimierz Kleina, Janina Fetliñska, Andrzej Person, Andrzej
Grzyb, Waldemar Kraska, Jan Wyrowiñski, Józef Bergier, Piotr Zientarski, Bohdan Pasz-
kowski, Przemys³aw B³aszczyk, Bronis³aw Korfanty, Grzegorz Wojciechowski, Stani-
s³aw Bisztyga, Ma³gorzata Adamczak, Henryk WoŸniak, Janusz Sepio³, Piotr
Gruszczyñski, Tadeusz Skorupa, Eryk Smulewicz, Kazimierz Jaworski, Piotr Kaleta.
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PREZYDIUM SENATU

28 marca br. odby³o siê 15. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyra¿enie zgody na zor-

ganizowanie konferencji „Zagro¿enia wychowawcze XXI wieku”. Jak poinformowa³ przewodni-
cz¹cy komisji senator Kazimierz Wiatr, tematyka konferencji wpisuje siê w obchody roku
Andrzeja i Olgi Ma³kowskich. Celem spotkania bêdzie prezentacja zjawisk wp³ywaj¹cych na za-
burzenia wychowawcze, poszerzenie wiedzy o konsekwencjach rozwoju patologii spo³ecznych
wœród dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e próba wypracowania nowych programów profilaktycznych.
Wspó³organizatorem jest Wy¿sza Szko³a Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM. W kon-
ferencji, zaplanowanej na 17 czerwca br., weŸmie udzia³ oko³o 120 osób. Prezydium wyrazi³o
zgodê na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowa³o przedstawiony kosztorys (4973 z³).

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej o wyra¿enie zgody na zorganizowanie konferencji „Spó³dzielnie socjalne
dla osób niepe³nosprawnych – w poszukiwaniu rozwi¹zañ prawnych”. Spotkanie ma na celu
zaprezentowanie doœwiadczeñ zwi¹zanych z zak³adaniem spó³dzielni socjalnych, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem roli samorz¹du terytorialnego. Konferencja bêdzie wspó³organizowa-
na przez Fundacjê Promocji Gmin Polskich i zespó³ realizuj¹cy program „Kluczowa rola gminy
w aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych”. Koszty organizacyjne pokryje Fundacja
Promocji Gmin Polskich. Konferencjê zaplanowano na 11 kwietnia br., a weŸmie w niej udzia³
oko³o 60 osób. Po uwzglêdnieniu planowanych terminów posiedzeñ Senatu przewodnicz¹cy
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej senator Mariusz Witczak zapro-
ponowa³ zmianê terminu na 16 kwietnia. Prezydium Senatu wyrazi³o zgodê na zorganizowanie
konferencji.

Prezydium przyjê³o do wiadomoœci sprawozdanie z wizyty przedstawicieli Senatu RP
w Vaudricourt (Francja) w dniach 6–7 marca br. Wizyta odby³a siê w zwi¹zku z rozwa¿aniem
mo¿liwoœci zakupu z bud¿etu Kancelarii Senatu przeznaczonego na opiekê nad Poloni¹ i Po-
lakami za Granic¹ oœrodka o.o. oblatów w Vaudricourt z przeznaczeniem na centrum Polonii
pó³nocnej Francji. Zgodnie z decyzj¹ Prezydium Senatu senator £ukasz Abgarowicz przedsta-
wi³ szczegó³ow¹ informacjê dotycz¹c¹ stanu technicznego obiektu, mo¿liwoœci jego zagospo-
darowania oraz oferty sprzeda¿y oo. oblatów. Zaznaczy³, ¿e sprzedaj¹cy nie widz¹ mo¿liwoœci
roz³o¿enia na raty ¿¹danej sumy 1,5 mln euro. Poinformowa³ równie¿, ¿e do 7 kwietnia br. na-
le¿y daæ odpowiedŸ, czy Senat jest zainteresowany zakupem. Po przedyskutowaniu przedsta-
wionych argumentów oraz szczegó³owej analizie sytuacji formalnoprawnej Prezydium Senatu
stwierdzi³o, ¿e nie ma mo¿liwoœci zaanga¿owania œrodków z bud¿etu Kancelarii Senatu na
zakup posiad³ w Vaudricourt.

Prezydium rozpatrzy³o wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i przyzna-
nie dotacji na ich wykonanie:
l Stowarzyszenie Sympatyków Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Œl¹skiego w Ka-

towicach: Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Jêzyka Polskie-
go jako Obcego dla s³uchaczy z Ukrainy. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 50 200 z³,
postulowana kwota dotacji – 40 900 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomy-
œlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 37 800 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 500 z³).

l Towarzystwo Mi³oœników Wilna i Ziemi Wileñskiej Oddzia³ w Mr¹gowie: 14 Festiwal Kultury
Kresowej – Mr¹gowo 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 366 290 z³, postulowana
kwota dotacji – 180 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przy-
zna³o dotacjê w wysokoœci 180 000 z³.
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l Stowarzyszenie „Akademia Wilanowska” w Warszawie: Kolêdy z Kraju Jana Paw³a II/Chri-
stmas Carols from the Land of John Paul II. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 317 200 z³,
postulowana kwota dotacji – 269 620 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jedno-
myœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació³ Szko³y Sportowej w Tarnowie: X Miêdzynarodowy
Konkurs Recytatorski. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 35 000 z³, postulowana kwota
dotacji – 10 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o
dotacjê w wysokoœci 9000 z³.

l Fundacja „Polonia Restituta” w Warszawie: Zredagowanie i wydanie drukiem czterech nu-
merów kwartalnika „Nasza Rota”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 259 500 z³, postulo-
wana kwota dotacji – 255 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie
przyzna³o dotacjê w wysokoœci 151 000 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 3000 z³).

l Oddzia³ Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie: „Europa
– wspólne dziedzictwo”. Edukacja, kszta³cenie kulturowe i wy¿ywienie m³odzie¿y polskiego
pochodzenia ze Wschodu oraz szkolenie nauczycieli polskiego pochodzenia. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 908 630 z³, postulowana kwota dotacji – 425 630 z³. Prezydium
rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 382 630 z³.

l Stowarzyszenie „Na rzecz Jakoœci w Oœwiacie” w Ostródzie: „Letnia Szko³a Liderów
– Ostróda 2008”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 48 985 z³, postulowana kwota
dotacji – 43 585 z³. Prezydium postanowi³o odrzuciæ wniosek.

l Stowarzyszenie „Na rzecz Jakoœci w Oœwiacie” w Ostródzie: Wspieranie jêzyka i kultury pol-
skiej w obwodzie kaliningradzkim – kontynuacja 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 82 010 z³, postulowana kwota dotacji – 73 860 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytyw-
nie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 20 034 z³ (w tym koszty poœrednie do kwo-
ty 2604 z³).

l Stowarzyszenie „Na rzecz Jakoœci w Oœwiacie” w Ostródzie: „Tu warto siê zatrzymaæ”.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 99 345 z³, postulowana kwota dotacji – 78 500 z³. Prezy-
dium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Stowarzyszenie „Na rzecz Jakoœci w Oœwiacie” w Ostródzie: „Taniec bez granic”. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 78 770 z³, postulowana kwota dotacji – 57 870 z³. Prezydium roz-
patrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Stowarzyszenie „Na rzecz Jakoœci w Oœwiacie” w Ostródzie: Dzia³alnoœæ, wspó³praca, inte-
gracja cz³onków Studenckiej Miêdzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków w Olsztynie.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 14 610 z³, postulowana kwota dotacji – 12 510 z³. Prezy-
dium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Pomoc stypendialna dla studentów
polskiego pochodzenia na Litwie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 630 000 z³, postulo-
wana kwota dotacji – 630 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie
zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Dofinansowanie spektakli wyjazdo-
wych w sezonie 2008 „Salonu Muzyki i Poezji” Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycz-
nego z Toronto. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 69 000 z³, postulowana kwota dotacji
– 69 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w wysokoœci 18 682 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 1307 z³).

l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Zakup sprzêtu elektronicznego i wy-
posa¿enia dla sal lekcyjnych w szko³ach sobotnich na Ukrainie. Ca³kowity koszt realizacji
zadania – 14 900 z³, postulowana kwota dotacji – 14 900 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek
pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 9381 z³ (w tym koszty poœrednie
do kwoty 881 z³).

l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Wydawanie spo³eczno-kulturalnego
czasopisma m³odzie¿owego „Pod Wiatr”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 80 730 z³, po-
stulowana kwota dotacji – 22 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœ-
lnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 22 000 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 2000 z³).
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l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Dofinansowanie dzia³alnoœci i wypo-
sa¿enia szkó³ polskich i organizacji polonijnych w Trypolisie, Benghazi i Dernie (Libia).
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 26 500 z³, postulowana kwota dotacji – 26 500 z³. Prezy-
dium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 26 500 z³
(w tym koszty poœrednie do kwoty 2500 z³).

l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Zakup strojów ludowych dla zespo³ów
m³odzie¿owych „Czarodziejski Kwiat” z Winnicy, „Aksamitki” z Baru, na Ukrainie, i „Polanie”
z Petersburga, w Rosji. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 45 882 z³, postulowana kwota
dotacji – 45 882 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o do-
tacjê w wysokoœci 45 882 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 4000 z³).

l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do publikacji i wyda-
nie ksi¹¿ki „Walka, wiêzienie, zes³anie” autorstwa Józefa Bujanowskiego w serii „Archiwum
Emigracji” (tom 29). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 14 695 z³, postulowana kwota dota-
cji – 13 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o
o jego odrzuceniu.

l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do publikacji i wyda-
nie numeru monograficznego pó³rocznika „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty”
(tom XI) „Polacy, ¯ydzi, Izraelczycy. Problem to¿samoœci w literaturze polskiej w Izraelu”
autorstwa Karoliny Famulskiej. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 24 302 z³, postulowana
kwota dotacji – 21 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecy-
dowa³o o jego odrzuceniu.

l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do publikacji i wyda-
nie numeru pó³rocznika „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” (tom XII) – numer
poœwiêcony Markowi ¯u³awskiemu. Ca³kowity koszt realizacji – 18 465 z³, postulowana kwo-
ta dotacji 16 500 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o
o jego odrzuceniu.

l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Ewa Bobrowska-Jakubowska „S³ow-
nik artystów polskich we Francji w latach 1890–1918”, tom 1 – przygotowanie i publikacja
ksi¹¿ki. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 65 709 z³, postulowana kwota dotacji – 58 000 z³.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Marek ¯u³awski – wystawa
w 100-lecie urodzin. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 38 010 z³, postulowana kwota
dotacji – 34 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydo-
wa³o o jego odrzuceniu.

l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie i druk monograficz-
nego albumu „Marian Koœcia³owski”, który by³by drugim tomem serii „Artyœci polskiego Lon-
dynu”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 49 184 z³, postulowana kwota dotacji – 44 000 z³.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do druku katalogu
malarstwa i rysunku oraz monografii twórczoœci Meli Muter, styczeñ – grudzieñ 2008 r.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 186 655 z³, postulowana kwota dotacji – 170 000 z³.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do druku i wydanie
ksi¹¿ki „S³yszê, jak œpiewa Ameryka” autorstwa Danuty Mostwin. Ca³kowity koszt realizacji
zadania – 15 281 z³, postulowana kwota dotacji – 13 700 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek
negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do druku i wydanie
ksi¹¿ki „Polacy w Australii i Oceanii 1790–1940” autorstwa Lecha Paszkowskiego. Ca³kowi-
ty koszt realizacji zadania – 30 427 z³, postulowana kwota dotacji – 27 000 z³. Prezydium roz-
patrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w kwocie 27 000 z³, pod
warunkiem przekazania na rzecz Kancelarii Senatu 100 egzemplarzy ksi¹¿ki.

l Dzie³o Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie: Zakup samochodu dla nowej placówki misyjnej
obs³uguj¹cej Poloniê (Argentyna). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 80 000 z³, postulowa-
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na kwota dotacji – 72 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zde-
cydowa³o o jego odrzuceniu.

l Dzie³o Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie: Realizacja filmu dokumentalnego o ¿yciu Polonii
w Argentynie i Brazylii. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 50 000 z³, postulowana kwota
dotacji – 45 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o
o jego odrzuceniu.

l Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za granic¹
w 2008 r. (Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 85 506 z³,
postulowana kwota dotacji – 70 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie
przyzna³o dotacjê w wysokoœci 27 090 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 3061 z³).

* * *

11 kwietnia br. odby³o siê 16. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek pos³anki do Parlamentu Europejskiego Ewy Tomaszew-

skiej o wyra¿enie zgody na wspó³udzia³ Senatu RP w organizacji wystawy poœwiêconej trady-
cjom polskiego parlamentaryzmu. Wystawa, planowana na 1–5 grudnia br., zostanie
urz¹dzona w gmachu Parlamentu Europejskiego.

Wystawa ma siê sk³adaæ z oko³o 25 plansz; w jej organizacjê zaanga¿owa³a siê grupa
ekspertów i naukowców. Kancelaria Senatu proponuje wsparcie przedsiêwziêcia poprzez
sfinansowanie wydania ilustrowanego katalogu, który mia³by towarzyszyæ wystawie. Wyda-
wnictwo to mo¿e byæ wykorzystane tak¿e na potrzeby promocyjne Senatu. Szacunkowe ko-
szty wydania publikacji o objêtoœci oko³o 100 stron w nak³adzie 3000 egzemplarzy wynosz¹
ok. 28 000 z³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz postulowa³ poszerzenie wystawy o plansze opisuj¹ce
wydarzenia lat 1918 i 1989. Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski zaproponowa³, by ufun-
dowaæ gablotê, w której wystawiony by³by reprint Konstytucji 3 maja.

Prezydium Senatu wyrazi³o zgodê na finansowy udzia³ w wydaniu i zaakceptowa³o pro-
ponowane koszty.

Prezydium przyjê³o do wiadomoœci powstanie Parlamentarnego Zespo³u ds. Dróg
Wodnych i Turystyki Wodnej oraz Senackiego Zespo³u Górnictwa.

Rozpatrzono wnioski o zlecenie zadañ o charakterze i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

I. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym:
l Stowarzyszenie Przyjació³ Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu: Organizacja pobytu

o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym dla dzieci polskich ze szko³y w Gródku Podol-
skim na Ukrainie. Ca³kowity koszt realizacji zadania 44 310 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 29 300 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w kwocie 27 100 z³.

l Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie: X Jubileuszowe Polonijne Warsztaty Ar-
tystyczne. Ca³kowity koszt realizacji zadania 91 500 z³, wnioskowana kwota dotacji – 45 500 z³.
Prezydium postanowi³o wniosek od³o¿yæ.

l Wschodnia Fundacja Kultury AKCENT w Lublinie: Polacy za granic¹ – polskie rodowody,
polskie znaki zapytania. Ca³kowity koszt realizacji zadania 146 800 z³, wnioskowana kwota
dotacji – 60 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o do-
tacjê w kwocie 49 250 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 3250 z³).

l Fundacja M£ODA EUROPA w Bydgoszczy: Letnia szko³a jêzyka polskiego. Ca³kowity koszt
realizacji zadania 252 944 z³, wnioskowana kwota dotacji – 205 560 z³. Prezydium rozpatrzy-
³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w kwocie 86 030 z³.

l Fundacja Centrum Twórczoœci Narodowej w Warszawie: Dzieñ Kultury Polskiej w Daugav-
pils na £otwie. Ca³kowity koszt realizacji zadania 74 200 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 66 800 z³, Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dota-
cjê w kwocie 22 900 z³.
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l Fundacja Centrum Twórczoœci Narodowej w Warszawie: Unia polsko-litewska – obóz histo-
ryczny – jêzykowy dla m³odzie¿y polonijnej. Ca³kowity koszt realizacji zadania 74 205 z³,
wnioskowana kwota dotacji – 68 905 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jedno-
myœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Fundacja Ocalmy od Zapomnienia w Warszawie: Cykl wystaw „Projektu '68”. Ca³kowity
koszt realizacji zadania 162 141 z³, wnioskowana kwota dotacji – 42 900 z³, Prezydium roz-
patrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Fundacja Ocalmy od Zapomnienia w Warszawie: Wernisa¿e „Ocaliæ od zapomnienia”
w Edynburgu i Manchesterze. Ca³kowity koszt realizacji zadania 89 730 z³, wnioskowana
kwota dotacji – 45 670 z³, Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecy-
dowa³o o jego odrzuceniu.

l Fundacja SEMPER POLONIA w Warszawie: Ars Polonia Przekroczone granice. Ca³kowity
koszt realizacji zadania 298 891 z³, wnioskowana kwota dotacji – 102 941 z³. Prezydium roz-
patrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w kwocie 42 777 z³ (w tym
koszty poœrednie do kwoty 4277 z³).

l Fundacja SEMPER POLONIA w Warszawie: Muzyka mow¹ duszy – prezentacja polskiej
kresowej kultury œpiewaczej na Górnym Œl¹sku. Ca³kowity koszt realizacji zadania 30 418 z³,
wnioskowana kwota dotacji – 21 978 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jed-
nomyœlnie przyzna³o dotacjê w kwocie 21 978 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 1978 z³).

l Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO - AKADEMIA w £odzi: Polonijna Akademia
Przedsiêbiorczoœci i Jêzyka Polskiego. Ca³kowity koszt realizacji zadania 289 429 z³, wnios-
kowana kwota dotacji – 281 139 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœl-
nie przyzna³o dotacjê w kwocie 141 043 z³ (w tym koszty poœrednie do sumy 11 283 z³).
Prezydium postanowi³o do kosztów bezpoœrednich zadania zaliczyæ koszty druku materia-
³ów szkoleniowych oraz certyfikatów (w kwocie 510 z³).

l Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO - AKADEMIA w £odzi: Polsko-ukraiñ-
ski mikro-inkubator przedsiêbiorczoœci przy Polskim Wydziale Technicznym Politech-
niki Donieckiej. Ca³kowity koszt realizacji zadania 240 110 z³, wnioskowana kwota
dotacji – 174 635 z³, Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecy-
dowa³o o jego odrzuceniu.

l Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO - AKADEMIA w £odzi: Utrwalanie polskoœci
w œrodowiskach polonijnych na Wschodzie poprzez aktywizowanie organizacji polonijnych.
Ca³kowity koszt realizacji zadania 148 533 z³, wnioskowana kwota dotacji – 143 333 z³. Prezy-
dium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Europejska Wspólnota Gospodarcza Polonii w Warszawie: III Europejskie Forum Gospo-
darcze Polonii – EURO 2012. Ca³kowity koszt realizacji zadania 149 800 z³, wnioskowana
kwota dotacji – 125 092 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zde-
cydowa³o o jego odrzuceniu.

l Europejska Wspólnota Gospodarcza Polonii w Warszawie: I Europejskie Targi Przedsiê-
biorczoœci Gospodarczej Polonii – EURO 2012. Ca³kowity koszt realizacji zadania 210 100 z³,
wnioskowana kwota dotacji – 166 513 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jedno-
myœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Fundacja Wileñszczyzna w Warszawie: Polski Dzieñ Dziecka na Litwie. Ca³kowity koszt rea-
lizacji zadania 5000 z³, wnioskowana kwota dotacji – 4500 z³. Prezydium rozpatrzy³o wnio-
sek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w kwocie 4500 z³.

l Fundacja Wileñszczyzna w Warszawie: Konferencja M³odzie¿ Polonijna w Dzia³aniu. Ca³ko-
wity koszt realizacji zadania 30 900 z³, wnioskowana kwota dotacji – 30 900 z³. Prezydium
rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Fundacja Wileñszczyzna w Warszawie: Program wydawniczy Fundacji Wileñszczyzna.
Ca³kowity koszt realizacji zadania 37 200 z³, wnioskowana kwota dotacji – 32 200 z³. Prezy-
dium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Stowarzyszenie BIEG PIASTÓW w Szklarskiej Porêbie – Jakuszycach: Bieg o Puchar Pre-
zesa TVP Polonia w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Narciarstwa Biegowego XXXII
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Bieg Piastów 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania 49 000 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 35 100 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego
odrzuceniu.

l Fundacja DZIEDZICTWO NASZE w Wêgorzewie: Pamiêæ naszej przesz³oœci. Inwentaryza-
cja poloników w Obwodzie Kaliningradzkim. Ca³kowity koszt realizacji zadania 51 000 z³,
wnioskowana kwota dotacji – 35 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jedno-
myœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: Przygoto-
wanie i stworzenie serwisu internetowego poœwiêconego artystom polskim na emigracji
w XX wieku (Mela Muter, Marek Oberlander, Hilary Krzysztofiak i Halima Na³êcz, Marian
Koœcia³kowski). Ca³kowity koszt realizacji zadania 30 890 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 27 000 z³, Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w kwocie 19 250 z³.

l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: Konkurs
czasopisma „Archiwum Emigracji” (siódma edycja) na wyró¿niaj¹c¹ siê pracê doktorsk¹
i magistersk¹ na tematy zwi¹zane z histori¹ kultury emigracji polskiej w XX wieku/ Zasiêg
miêdzynarodowy. Ca³kowity koszt realizacji zadania 15 200 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 13 000 z³, Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w kwocie 7000 z³.

l Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie: It’s my place – To moje miejsce Edynburg – Kra-
ków. Ca³kowity koszt realizacji zadania 374 850 z³, wnioskowana kwota dotacji – 258 100 z³.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w kwocie
54 372 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 5872 z³).

l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Dofinansowanie kosztów funkcjono-
wania „Biblioteki Polskiej” w Brukseli w 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania 109 045 z³,
wnioskowana kwota dotacji – 109 045 z³, Prezydium postanowi³o wniosek od³o¿yæ.

II. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze inwestycyjnym:

Wnioski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Zadania kontynuowane z lat ubieg-
³ych:
l Remont szko³y œredniej w Jaszunach, na Litwie, inwestycja planowana na lata 2007–2009.

Wnioskowana kwota dotacji na rok 2008: 560 246 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozyty-
wnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w kwocie 560 246 z³ (w tym koszty poœrednie do kwo-
ty 36 416 z³).

l Remont polskiej szko³y œredniej w Bujwidzach, na Litwie, inwestycja planowana na lata
2007–2008. Wnioskowana kwota dotacji na rok 2008: 170 961 z³, Prezydium rozpatrzy³o
wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w kwocie 170 961 z³ (w tym koszty po-
œrednie do kwoty 11 112 z³).

l Budowa polskiej szko³y pocz¹tkowej w Mariampolu, na Litwie, inwestycja planowana na lata
2007–2008. Wnioskowana kwota dotacji na rok 2008: 601 647 z³. Prezydium postanowi³o
wniosek od³o¿yæ.

Zadania nowo rozpoczynane:
l Remont sali do nauki jêzyka polskiego na Uniwersytecie w Erewanu, w Armenii, inwestycja

planowana na rok 2008. Wnioskowana kwota dotacji 25 455 z³. Prezydium rozpatrzy³o wnio-
sek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w kwocie 25 455 z³ (w tym koszty poœred-
nie do kwoty 1655 z³).

l Remont polskiej szko³y sobotniej w Londynie, w Anglii, inwestycja planowana na rok 2008.
Wnioskowana kwota dotacji 93 048 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jedno-
myœlnie przyzna³o dotacjê w kwocie 93 048 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 6048 z³).
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Z prac komisji senackich

1 kwietnia 2008 r.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Unii
Europejskiej rozpatrzono ustawê o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniaj¹cego Traktat o Unii
Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, sporz¹dzonego w Lizbonie dnia
13 grudnia 2007 r.

Goœæmi po³¹czonych komisji byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
podsekretarz stanu Andrzej Kremer, wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego Krzy-
sztof Kocel, dyrektor Departamentu Unii Europejskiej Jaros³aw Starzyk oraz ekspert w tym de-
partamencie Micha³ Mazur, a tak¿e sekretarz stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji
Europejskiej Miko³aj Dowgielewicz.

Zagadnienia zwi¹zane z ratyfikacj¹ traktatu Lizboñskiego szeroko omówi³ wiceminister
spraw zagranicznych A. Kremer. W swoim wyst¹pieniu przypomnia³ m.in. historiê jego powsta-
nia, poczynaj¹c od Traktatu Rzymskiego poprzez Maastricht i Traktat Amsterdamski a¿ do nie-
udanej próby wprowadzenia Traktatu Konstytucyjnego. Wiceminister przedstawi³ tak¿e nowe
rozwi¹zania organizacyjne i procedury wprowadzane przez traktat, a tak¿e omówi³ kwestie do-
tycz¹ce Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Podczas dyskusji w¹tpliwoœci senatorów dotyczy³y m.in. procedury ratyfikacji traktatu,
a tak¿e funkcjonowania Karty Praw Podstawowych, szczególnie w kontekœcie restytucji mie-
nia na Ziemiach Odzyskanych.

W g³osowaniu, stosunkiem g³osów 13 do 6, po³¹czone komisje opowiedzia³y siê za reko-
mendowaniem Senatowi uchwalenia ustawy upowa¿niaj¹cej prezydenta RP do ratyfikacji
Traktatu Lizboñskiego. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono sena-
tora Edmunda Wittbrodta.

2 kwietnia 2008 r.

Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych spotkali siê z Robertem Kupieckim – am-
basadorem nadzwyczajnym i pe³nomocnym RP w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Posiedzenie poœwiêcone by³o funkcjonowaniu ambasady RP w Waszyngtonie oraz prio-
rytetom dzia³ania tej placówki.

Ambasador R. Kupiecki przedstawi³ zarys polskiej polityki zagranicznej wobec USA oraz
wynikaj¹ce z niej priorytety dzia³ania ambasady RP w tym kraju w najbli¿szych latach. Przypo-
mnia³, ¿e sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych, w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
wyborami do Izby Reprezentantów i uzupe³nieniem 1/3 sk³adu Senatu, a tak¿e wyborami pre-
zydenckimi, mo¿e wyraŸnie siê zmieniæ.

Do najwa¿niejszych zadañ kierowanego przez siebie przedstawicielstwa ambasador
zaliczy³ umacnianie wiêzi partnerskich i sojuszniczych miêdzy USA i Polsk¹, jako g³ównym
partnerem strategicznym w Europie Œrodkowo-Wschodniej, uczynienie z placówki zaple-
cza pomocnego w negocjacjach dotycz¹cych tarczy antyrakietowej, dzia³ania na rzecz
zniesienia wiz, promocji polskiej gospodarki, nauki i kultury, a tak¿e wspó³pracê z Poloni¹ i wal-
kê ze stereotypami buduj¹cymi negatywny obraz Polski. Ambasador R. Kupiecki przypomnia³,
¿e w 2009 r. przypada 90. rocznica nawi¹zania przez Polskê stosunków dyplomatycznych
z USA.
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Przedstawiaj¹c senatorom priorytetowe sprawy, którymi chce siê zaj¹æ podczas urzêdo-
wania, ambasador zapowiedzia³, ¿e w³¹czy siê w dzia³ania zwalczaj¹ce stereotypy o Polsce
i Polakach. Jak stwierdzi³, zamierza walczyæ ze sformu³owaniami w amerykañskich mediach,
takimi jak „polskie obozy œmierci”. „Prowadz¹c dzia³alnoœæ informacyjn¹ i promocyjn¹,
chcia³bym bardzo szeroko korzystaæ ze wspó³pracy tych grup nacisku w Stanach Zjednoczo-
nych, które s¹ Polsce przyjazne” – zaznaczy³. W tym kontekœcie wskaza³ na œrodowiska polo-
nijne i ¿ydowskie, a tak¿e inne zainteresowane wspó³prac¹ z Polsk¹. „Chcia³bym pracowaæ
nad tym, aby wizerunek Polski w Stanach Zjednoczonych by³ wizerunkiem pañstwa nowocze-
snego, otwartego, które warto odwiedzaæ, które jest dobrym partnerem” – zapewni³ senatorów
R. Kupiecki.

W swoim wyst¹pieniu ambasador mówi³ tak¿e o „wyjœciu poza Waszyngton”.
„Chcia³bym, aby Polska w sposób systematyczny zbudowa³a sieæ wp³ywowych kontaktów
w USA poza Waszyngtonem, szczególnie w miejscach, gdzie interesy biznesu krzy¿uj¹ siê
z interesami politycznymi” – podkreœli³.

Podczas posiedzenia ambasador R. Kupiecki mówi³ tak¿e o ewentualnym zniesieniu wiz
wjazdowych do USA. Jak stwierdzi³, coraz bardziej prawdopodobne jest osi¹gniêcie przez Pol-
skê wymaganego przez USA minimalnego poziomu odmów przy przyznawaniu wiz, co pozwo-
li na ich zniesienie. Uchwalona w ub.r. przez obie izby Kongresu USA ustawa przewiduje, ¿e
bez wiz bêd¹ mogli przyje¿d¿aæ do Ameryki obywatele krajów, w których konsulaty amerykañ-
skie odmawiaj¹ wiz nie wiêcej ni¿ 10% ubiegaj¹cych siê o nie osób. „Na przestrzeni ostatnich
4 miesiêcy statystyka odmów wizowych dla polskich obywateli zmala³a z 25% w paŸdzierniku
ub.r. do oko³o 14% za piêæ ostatnich miesiêcy” – zaznaczy³. Jego zdaniem, nasz kraj zbli¿a siê
do progu, który umo¿liwia podjêcie decyzji korzystnej dla Polski w sprawie ruchu bezwizowego
z USA.

„Trend spadkowy jest wyraŸny. Spowodowany jest m.in. sta³ym zmniejszaniem siê ruchu
osobowego z Polski do Stanów Zjednoczonych, a wraz z tym liczby osób sk³adaj¹cych poda-
nia o wizy, co wp³ywa na procent odmów” – podkreœli³ ambasador R. Kupiecki. W 2009 r.
w USA zacznie dzia³aæ system rejestracji wyjazdów, maj¹cy na celu ustalenie liczby osób nie-
legalnie przed³u¿aj¹cych pobyt w USA. Dyplomata zapowiedzia³, ¿e ambasada pod jego kie-
rownictwem rozpocznie „sta³e, codzienne zabiegi w celu przypominania administracji amery-
kañskiej o Polsce w kontekœcie ruchu bezwizowego”.

W dyskusji senatorowie poruszali m.in. kwestie zwi¹zane z polsko-amerykañsk¹
wspó³prac¹ i wymian¹ naukow¹, z realizacj¹ off-setu przez stronê amerykañsk¹ oraz z mo¿li-
wym rozwojem sytuacji politycznej w USA i jej konsekwencjami dla Polski.

W drugiej czêœci posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych senatorowie rozpatrywali
ustawê o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Pañstwie Wspó³pracuj¹cym miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹, podpisanego w Warszawie dnia
27 kwietnia 2007 r.

Na temat ustawy ratyfikacyjnej, a tak¿e zapisów przedmiotowego porozumienia wypo-
wiadali siê podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec, wicedyrektor De-
partamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Krzysztof Kocel,
przewodnicz¹cy Parlamentarnego Zespo³u ds. Przestrzeni Kosmicznej pose³ Bogus³aw Won-
tor oraz doradca tego zespo³u prof. Zbigniew K³os. Pozytywn¹ opiniê o ustawie sejmowej
przedstawi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Dyrektor K. Kocel podkreœli³, ¿e Polska, co prawda, od lat uczestniczy w pracach Euro-
pejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), lecz dopiero status pañstwa wspó³pracuj¹cego, a potem
pe³ne cz³onkostwo zapewniaj¹ profity wynikaj¹ce z uczestnictwa w tej agencji. Ponadto poin-
formowa³, ¿e wst¹pienie do ESA wi¹¿e siê z wp³aceniem kwoty w wysokoœci oko³o 1 mln euro,
lecz – jego zdaniem – jest to op³acalna inwestycja. W imieniu rz¹du zwróci³ siê do komisji
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wiceminister M. Korolec zwróci³ uwagê, ¿e wraz z osi¹gniêciem statusu pañstwa
wspó³pracuj¹cego Polska stanie siê cz³onkiem struktur decyzyjnych ESA i bêdzie mieæ znacz-
nie wiêkszy wp³yw na jej dzia³ania.
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Pose³ B. Wontor podkreœli³ znaczenie postulowanej ratyfikacji. Mówi³ tak¿e o wp³ywie
technologii kosmicznych na gospodarkê i jej rozwój. Programy realizowane przez ESA
przedstawi³ prof. Z. K³os.

W dyskusji senatorowie podnosili kwestie zwi¹zane z procedur¹ cz³onkostwa w ESA,
a tak¿e zasiêgiem realizowanych na jej zlecenie kontraktów.

W g³osowaniu Komisja Spraw Zagranicznych jednomyœlnie opowiedzia³a siê za zareko-
mendowaniem Senatowi przyjêcia bez poprawek rozpatrywanej ustawy sejmowej, upowa¿-
niaj¹cej prezydenta RP do ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Pañstwie Wspó³pracuj¹cym
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹. Na sprawo-
zdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Macieja Grubskiego.

Podczas posiedzenia rozpatrzono tak¿e ustawê o wypowiedzeniu Konwencji Miêdzyna-
rodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotycz¹cej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemi¹ we
wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjêtej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

Informacjê na temat ustawy przedstawi³ wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktato-
wego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz £¹cki. Jak stwierdzi³, wypowiedzenie kon-
wencji uzasadnione jest cz³onkostwem Polski w UE. Zgodnie unijnym ustawodawstwem,
jakikolwiek zakaz pracy zwi¹zany z kryterium p³ci uznawany jest za dyskryminacjê.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko omó-
wi³ historiê Konwencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy nr 45.

Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego nie zg³osi³ ¿adnych uwag do rozpatrywa-
nej ustawy.

W g³osowaniu Komisja Spraw Zagranicznych, przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê,
popar³a przyjêcie rozpatrywanej ustawy sejmowej bez poprawek. Na sprawozdawcê komisji
podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senatora Norberta Krajczego.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrywano ustawê o ratyfikacji
Porozumienia o Europejskim Pañstwie Wspó³pracuj¹cym miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.

Cel i przedmiot ustawy przedstawi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mar-
cin Korolec. Wiceminister podkreœli³, ¿e zawarcie porozumienia z Europejsk¹ Agencj¹ Kos-
miczn¹ zobowi¹zuje rz¹d do p³acenia sk³adek, ale przyniesie korzyœci polskim przedsiêbior-
stwom. Polska, jako partner naukowy, technologiczny i przemys³owy, uzyska prawo do
uczestniczenia w programach i dzia³aniach agencji.

Na wniosek przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej senatora Tomasza Misia-
ka w g³osowaniu senatorowie jednomyœlnie opowiedzieli siê za przyjêciem rozpatrywanej
ustawy ratyfikacyjnej bez poprawek. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wy-
brano senatora Stanis³awa Jurewicza.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia rozpatrywano ustawê zmianie usta-
wy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

Za³o¿enia rozpatrywanej nowelizacji przedstawi³a pos³anka sprawozdawczyni Iwona
Œledziñska-Katarasiñska. Poinformowa³a, ¿e ustawa – wniesiona jako projekt poselski – ma
na celu zmianê sposobu wy³aniania, funkcjonowania i liczby cz³onków Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji, sposobu wy³aniania cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych spó³ek radiofonii i te-
lewizji publicznej oraz powierzenie funkcji organu regulacyjno-koncesyjnego prezesowi
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej.

Znowelizowana ustawa o radiofonii i telewizji przekazuje wiêkszoœæ kompetencji Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym przyznawanie koncesji, kontrolowanie nadawców (z wy-
j¹tkiem kontroli programowej), przyznawanie lub odbieranie statusu nadawcy spo³ecznego, do
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Nowelizacja zmienia te¿ sposób powo³ywania KRRiT oraz
zarz¹dów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. W jej efekcie mo¿na bêdzie przerwaæ
kadencje obecnych w³adz mediów publicznych.
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W opinii Anny Stre¿yñskiej, prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, rozpatrywana
ustawa jest pierwszym krokiem do integracji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z Urzêdem
Komunikacji Elektronicznej, maj¹cym na celu dobro rynku audiowizualnego.

Zdaniem przewodnicz¹cego KRRiT Witolda Ko³odziejskiego, omawiana nowelizacja nie
wprowadza oczekiwanych i koniecznych zmian zwi¹zanych z cyfryzacj¹ przekazu oraz dosto-
sowaniem do wymagañ tzw. dyrektywy o audiowizualnych us³ugach medialnych.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ senackiego biura legislacyjnego, które zwróci³o
uwagê na nieœcis³oœci w sformu³owaniu niektórych przepisów sejmowej nowelizacji, doty-
cz¹cych m.in. okrojenia uprawnieñ Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kontekœcie zapisów
konstytucji. Za w¹skie w stosunku do zadañ na³o¿onych na KRRiT przez konstytucjê wydaj¹
siê przewidziane nowelizacj¹ uprawnienia KRRiT w wypadku cofniêcia koncesji. Biuro przed-
stawi³o tak¿e propozycje kilkunastu poprawek doprecyzowuj¹cych.

W dyskusji senatorowie pytali m.in. o cele ustawy, obsadzanie rad nadzorczych oraz
wprowadzenie nowoczesnych technik cyfrowych w przekazie medialnym. Odpowiedzi udzie-
lali pos³anka sprawozdawczyni oraz przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Wniosek o odrzucenie nowelizacji sejmowej w ca³oœci zg³osi³ senator Stanis³aw Kogut,
który wskaza³ na polityczne, jego zdaniem, pobudki proponowanej zmiany ustawy medialnej.

Senator T. Misiak zg³osi³ poprawkê dotycz¹c¹ katalogu przes³anek uprawniaj¹cych wal-
ne zgromadzenie akcjonariuszy do odwo³ania cz³onka zarz¹du.

Senator Stanis³aw Iwan postulowa³ wprowadzenie zmiany, maj¹cej na celu precyzyjne
ustalenie liczby cz³onków rad nadzorczych w spó³kach radiofonii regionalnej.

W g³osowaniu komisja nie popar³a wniosku senatora S. Koguta o odrzucenie ustawy, za-
akceptowa³a natomiast poprawki zg³oszone przez senatorów T. Misiaka i S. Iwana.

Na sprawozdawcê stanowiska Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw wybrano senatora T. Misiaka.

Zgodnie z poprawk¹ zg³oszon¹ przez senatora T. Misiaka, Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy TVP i Polskiego Radia (w tym wypadku minister skarbu pañstwa) bêdzie uprawnione
do odwo³ania cz³onka zarz¹du tych spó³ek w wypadku zaistnienia okolicznoœci trwale unie-
mo¿liwiaj¹cej sprawowanie funkcji, dzia³ania na szkodê spó³ki, potwierdzonego niezale¿nym
audytem, i naruszenia przepisów o ograniczeniu dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby publi-
czne. Tê poprawkê popar³o 8 senatorów, a 5 osób by³o przeciw.

Kompetencje ministra skarbu do odwo³ywania cz³onków zarz¹du w mediach publicznych
znajdowa³y siê w pierwotnym projekcie nowelizacji ustawy, który zg³osi³a Platforma Obywatel-
ska. W efekcie kontrowersji, jakie wzbudza³ ten pomys³, wycofano siê jednak z niego jeszcze
na etapie prac sejmowych.

Jak przekonywa³ senator T. Misiak, minister skarbu, jako w³aœciciel spó³ki, musi mieæ
mo¿liwoœæ odwo³ania cz³onka zarz¹du w szczególnych wypadkach dzia³ania na szkodê spó-
³ki. Ta zmiana nie oznacza wykreœlenia kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do
odwo³ywania cz³onków zarz¹dów mediów publicznych. KRRiT mo¿e odwo³aæ cz³onków za-
rz¹du, w tym prezesa, w wypadku ra¿¹cego naruszenia przepisów prawa, dzia³ania na szkodê
spó³ki oraz pozostawania w konflikcie interesów.

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono tak¿e ustawê o zmia-
nie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

Przyjêcie nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu wniesionego przez
rz¹d, rekomendowa³ senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci £ukasz
Rêdziniak. Podkreœli³, ¿e ustawa zmierza do dostosowania prawa polskiego do wymagañ wy-
nikaj¹cych z postanowieñ dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych.

W swojej opinii senackie biuro legislacyjne zwróci³o uwagê na nieœcis³oœci w sfor-
mu³owaniu niektórych przepisów ustawy i przedstawi³o propozycje 3 poprawek doprecyzo-
wuj¹cych.

Przewodnicz¹cy komisji senator T. Misiak zg³osi³ wniosek o wprowadzenie poprawek za-
proponowanych przez biuro legislacyjne. W g³osowaniu postulowane zmiany uzyska³y jedno-
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myœlne poparcie. Ustalono, ¿e ich wprowadzenie do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
spó³ek handlowych zaproponuje Izbie senator S. Iwan.

Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawê o zmia-
nie ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej oraz ustawy o podat-
kach i op³atach lokalnych.

Za³o¿enia ustawy, wniesionej przez Radê Ministrów, omówi³ prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów Marek Niechcia³. Jak poinformowa³, jej celem jest dostosowanie
zapisów ustawy do przepisów wspólnotowych oraz umo¿liwienie wdro¿enia elektronicznego
systemu monitorowania pomocy publicznej. Prezes zwróci³ siê do senatorów o wniesienie po-
prawki doprecyzowuj¹cej. Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego zaproponowa³ uzu-
pe³nienie ustawy o przepis przejœciowy, zapewniaj¹cy ci¹g³oœæ przepisów wykonawczych.

Przewodnicz¹cy komisji senator T. Misiak zg³osi³ wniosek o wprowadzenie poprawek su-
gerowanych przez UOKiK i biuro legislacyjne. W wyniku g³osowania zosta³y one jednomyœlnie
przyjête. Postanowiono, ¿e dwie zmiany zaakceptowane przez komisjê zarekomenduje pod-
czas posiedzenia plenarnego Izby senator W³adys³aw Ortyl.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska rozpa-
trywali ustawê o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej
oraz ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

Rozwi¹zania przyjête w rozpatrywanej nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na podstawie
projektu rz¹dowego, omówi³a wiceprezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel. Jej celem jest skorelowanie i dostosowanie przepisów
ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej do
przepisów wspólnotowych – w szczególnoœci dotycz¹cych pomocy de minimis oraz pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybo³ówstwie – oraz umo¿liwienie wdro¿enia elektronicznego sys-
temu monitorowania pomocy publicznej innej ni¿ pomoc publiczna w rolnictwie lub rybo³ów-
stwie (tzw. aplikacji SHRIMP) oraz elektronicznego systemu monitorowania pomocy
publicznej w rolnictwie lub rybo³ówstwie (tzw. aplikacji).

Znowelizowano tak¿e art. 37 ustawy w sposób uwzglêdniaj¹cy zmiany przepisów wspólno-
towych, dotycz¹cych okresu kumulacji pomocy de minimis oraz sumowania pomocy de minimis
z inn¹ pomoc¹ publiczn¹ w ramach tych samych kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹.

Ponadto ustawodawca znowelizowa³ ustawê z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych, eliminuj¹c w szczególnoœci w¹tpliwoœci interpretacyjne dotycz¹ce mo¿liwoœci
korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomoœci przez podmioty prowadz¹ce zak³ady
pracy chronionej lub zak³ady aktywnoœci zawodowej w wypadku, gdy przekroczona zosta³a
dopuszczalna kwota pomocy de minimis.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju zastrze¿eñ do rozpatrywanej noweli-
zacji nie zg³osi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

W trakcie dyskusji senatorowie Jadwiga Rotnicka i Micha³ Wojtczak zaproponowali dwie
poprawki zmierzaj¹ce do doprecyzowania zapisów ustawy sejmowej. W g³osowaniu uzyska³y
one poparcie komisji, i ustawa o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych po-
mocy publicznej oraz ustawy o podatkach i op³atach lokalnych zosta³a przyjêta wraz z nimi.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Piotra G³owskiego.

3 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Kultury i Œrodków Przekazu przyst¹pi³a do rozpatrywa-
nia ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

Cele nowelizacji sejmowej omówi³a pos³anka sprawozdawczyni Iwona Œledziñska-Katara-
siñska, szczególn¹ uwagê zwracaj¹c na zmianê sposobu wy³aniania i funkcjonowania cz³onków
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Karowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej liczebnoœci, powierzenie funkcji organu regulacyjno-kon-
cesyjnego prezesowi Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, a tak¿e na zmianê sposobu wy³ania-
nia cz³onków zarz¹dów i rad nadzorczych spó³ek radiofonii i telewizji publicznej.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w któ-
rej zasygnalizowano pewne w¹tpliwoœci natury konstytucyjnej, zg³oszone tak¿e podczas po-
siedzenia Komisji Gospodarki Narodowej, 2 kwietnia br. Zwrócono m.in. uwagê, ¿e za w¹skie
w stosunku do zadañ na³o¿onych na KRRiT przez konstytucjê wydaj¹ siê przewidziane noweli-
zacj¹ uprawnienia KRRiT w wypadku cofania koncesji: decyzjê o odebraniu koncesji podejmu-
je w myœl nowelizacji Urz¹d Komunikacji Elektronicznej, a porozumienie z KRRiT jest
wymagane jedynie w wypadku naruszenia warunków programowych koncesji.

W¹tpliwoœci biura legislacyjnego podzieli³ senator Krzysztof Piesiewicz. Jak stwierdzi³,
nie nale¿y stawiaæ Trybuna³u Konstytucyjnego w sytuacji bez wyjœcia i powinno siê wyelimino-
waæ niebezpieczeñstwa. Senator zapowiedzia³, ¿e przejmie poprawki sugerowane przez se-
nackie biuro legislacyjne. Podkreœli³ równie¿, ¿e warto siê zastanowiæ nad uszczegó³owieniem
podmiotów, które maj¹ prawo udzielania rekomendacji kandydatom KRRiT. Proponowa³, aby
zamiast przewidzianych w ustawie uczelni wy¿szych i stowarzyszeñ twórczych i dziennikar-
skich by³y to np. kolegia rektorów szkó³ wy¿szych.

Senator Wojciech Skurkiewicz zg³osi³ poprawki, które prowadz¹ m.in. do pozostawienia
uprawnieñ do przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnych Krajowej Radzie Radiofonii i Tele-
wizji (w myœl ustawy kompetencje te przejmuje prezes Urzêdu Komunikacji Elektronicznej) czy
do pozostawienia piêciu zamiast proponowanych w nowelizacji siedmiu cz³onków krajowej ra-
dy. Senator zaproponowa³ tak¿e, aby minister skarbu pañstwa móg³, jak dotychczas, wyzna-
czaæ swojego przedstawiciela do rad nadzorczych mediów publicznych. Znowelizowana
ustawa stanowi, ¿e cz³onkowie rad nadzorczych pochodz¹ z konkursu organizowanego przez
KRRiT i nie przewiduje, ¿e dodatkowy cz³onek rady zasi¹dzie tam z ramienia Ministerstwa
Skarbu Pañstwa.

Przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Œrodków Przekazu senator Piotr £.J. Andrzejewski, po-
wo³uj¹c siê na skutki ustawy dla bud¿etu, zaproponowa³, aby termin wejœcia nowelizacji w ¿ycie
ustaliæ na 1 stycznia 2009 r. (ustawa sejmowa zak³ada wejœcie w ¿ycie po dwóch tygodniach
od og³oszenia, z wyj¹tkiem niektórych artyku³ów, które wchodz¹ z dniem og³oszenia).

Wniosek o odrzucenie ustawy sejmowej w ca³oœci zg³osili senatorowie Czes³aw Ryszka
i Wojciech Skurkiewicz.

W zwi¹zku ze zg³oszonymi wnioskami senator P.£.J. Andrzejewski zaproponowa³, aby
zakoñczyæ bie¿¹ce posiedzenie i kontynuowaæ prace nad ustaw¹ na nastêpnym – 9 kwietnia
br. Komisja przychyli³a siê do tej propozycji.

9 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej rozpatrywa³a ustawê
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

W imieniu rz¹du ustawê przedstawi³a i rekomendowa³a podsekretarz stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak. Sejm uchwali³ rozpatrywan¹
nowelizacjê na podstawie dwóch projektów – rz¹dowego i poselskiego. Dotyczy ona kilku kwe-
stii, m.in. uznawanej za najistotniejsz¹, czyli wprowadzenia uregulowania realizuj¹cego orze-
czenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 23 paŸdziernika 2007 r., w którym uznano za niezgodne
z art. 32 i art. 33 konstytucji przepisy, pozbawiaj¹ce mê¿czyzn prawa do nabycia emerytury
w obni¿onym wieku emerytalnym (osi¹gniêcie wieku 60 lat i co najmniej 35-letni okres sk³ad-
kowy i niesk³adkowy), odpowiednio do kobiet, nabywaj¹cych to prawo po osi¹gniêciu wie-
ku 55 lat i maj¹cych co najmniej 30-letni okres sk³adkowy i niesk³adkowy.
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W dyskusji senator Mieczys³aw Augustyn zwróci³ uwagê m.in. na demograficzny i syste-
mowy kontekst proponowanych rozwi¹zañ ustawowych. Jak mówi³, wci¹¿ roœnie liczba „m³o-
dych” emerytów, spodziewana wysokoœæ przysz³ych œwiadczeñ w perspektywie 2030 r. bêdzie
ni¿sza od prognoz z okresu wprowadzania reformy emerytalnej (niska stopa zwrotu).

Senator Jan Rulewski zg³osi³ w¹tpliwoœci co do równoœciowego charakteru ustawy w na-
stêpstwie orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego i zwróci³ uwagê, i¿ utrzymywanie zró¿nico-
wania wieku przechodzenia na emeryturê mê¿czyzn i kobiet nadal dyskryminuje mê¿czyzn.

Wiceminister A. Ch³oñ-Domiñczak podkreœli³a, ¿e trybuna³ w swoim orzeczeniu odniós³
siê wy³¹cznie do zakresu reguluj¹cego d³ugoœæ okresów sk³adkowych i niesk³adkowych, nie
rozstrzygaj¹c o zasadzie równoœci odnoœnie do wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn. Przed-
stawi³a tak¿e koszty wdro¿enia ustawy, które w latach 2008–2010 wynios¹ odpowiednio
– 1, 1 mld z³, 2 mld z³ oraz 1, 7 mld z³. Wiceminister doda³a, ¿e ustawa wprowadza uregulo-
wania u³atwiaj¹ce mê¿czyznom wczeœniejsze przechodzenie na emeryturê. Jednoczeœnie
wskaŸnik aktywizacji zawodowej w Polsce na tle pañstw europejskich w kategorii obywateli
powy¿ej 50. roku ¿ycia nale¿y do najni¿szych. Rz¹d przygotowuje program aktywizacji tej gru-
py osób („program 50+”), który ma zachêcaæ do aktywnoœci spo³ecznej i zawodowej.

W g³osowaniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej jednomyœlnie popar³a ustawê
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora
M. Augustyna.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia rozpatrzono ustawê zmieniaj¹c¹
ustawê – Kodeks pracy oraz ustawê o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektó-
rych ustaw.

Przyjêcie ustawy, uchwalonej przez Sejm z przed³o¿enia rz¹dowego, rekomendowa³ se-
natorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko.
Nowelizacja zmierza do likwidacji Komisji do spraw Uk³adów Zbiorowych Pracy, utworzonej
w 1995 r. przy ministrze pracy i polityki spo³ecznej i niedzia³aj¹cej od lat.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które
zg³osi³o zastrze¿enia do zaproponowanych zapisów. Jak wskazano w opinii, ustawa uchwalo-
na przez Sejm nie likwiduje formalnie komisji, poniewa¿ nie jest zgodna z zasadami techniki
prawodawczej.

Wiceminister R. Mleczko podzieli³ te zastrze¿enia i za konieczne uzna³ wprowadzenie do
ustawy poprawki zaproponowanej w opinii. Wniosek w tej sprawie zg³osi³a senator Ma³gorzata
Adamczak.

W g³osowaniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przyjê³a rozpatrywan¹ nowelizacjê
sejmow¹ wraz z postulowan¹ zmian¹. Ustalono, ¿e w imieniu komisji jej przyjêcie zarekomen-
duje Izbie senator M. Adamczak.

Senatorowie rozpatrywali tak¿e ustawê zmieniaj¹c¹ ustawê o zmianie ustawy – Kodeks
pracy oraz niektórych innych ustaw.

W imieniu rz¹du przyjêcie sejmowej nowelizacji rekomendowa³ podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej R. Mleczko. Rozpatrywana nowelizacja zosta³a wniesio-
na przez Radê Ministrów, a nastêpnie przyjêta przez Sejm w brzmieniu zgodnym
z przedstawionym projektem. Dotyczy mo¿liwoœci zrzeszania siê jednostek sfery bud¿etowej
w organizacjach pracodawców i zawierania ponadzak³adowych uk³adów zbiorowych. W toku
prac legislacyjnych nie pojawi³y siê kontrowersje.

W dyskusji senator J. Rulewski stwierdzi³, ¿e proponowane w ustawie zapisy utrzymuj¹
w zasadzie stan dotychczasowy, co oznacza, ¿e nadal nie rozwi¹zano kwestii swobody pro-
wadzenia dialogu spo³ecznego miêdzy pracownikami a pracodawcami dzia³aj¹cymi w jedno-
stkach sfery bud¿etowej. Senator zaproponowa³, aby komisja wypowiedzia³a siê w tej sprawie
w formie apelu lub stanowiska. Wniosek zosta³ zaakceptowany.

W g³osowaniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej jednomyœlnie popar³a ustawê zmie-
niaj¹c¹ ustawê o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustalono, ¿e
przyjêcie sejmowej nowelizacji zarekomenduje Izbie senator J. Rulewski.
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Podczas posiedzenia senatorowie rozpatrzyli równie¿ ustawê o wypowiedzeniu Kon-
wencji Miêdzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotycz¹cej zatrudniania kobiet przy pracach
pod ziemi¹ we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjêtej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

W imieniu rz¹du ustawê rekomendowa³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej R. Mleczko. Jak poinformowa³, obowi¹zuj¹ca od 1935 r. konwencja zakazywa-
³a zatrudniania kobiet w kopalniach. Wiceminister podkreœli³, ¿e wprowadzenie mo¿liwoœci
zatrudnienia kobiet w kopalniach pod ziemi¹ nie oznacza nakazu ich zatrudniania. Kwestie
warunków zatrudniania kobiet w kopalniach reguluje ratyfikowana przez Polskê w 2001 r. kon-
wencja MOP nr 176.

W g³osowaniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej postanowi³a zarekomendowaæ Se-
natowi przyjêcie sejmowej ustawy ratyfikacyjnej bez poprawek. Na sprawozdawcê stanowiska
komisji w tej sprawie wybrano senatora J. Rulewskiego.

Ponadto senatorowie rozpatrzyli ustawê o zmianie ustawy o zak³adowym funduszu
œwiadczeñ socjalnych.

W imieniu rz¹du ustawê przedstawi³ wiceminister pracy i polityki spo³ecznej R. Mleczko,
który rekomendowa³ senatorom przyjêcie sejmowej nowelizacji bez poprawek. Rozpatrywana
ustawa by³a inicjatyw¹ ustawodawcz¹ Senatu, realizuj¹c¹ orzeczenie Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Umo¿liwia ona wykorzystanie œrodków zgromadzonych w zak³adowym funduszu œwiad-
czeñ socjalnych na refundacjê wypoczynku za granic¹.

W g³osowaniu komisja jednomyœlnie opowiedzia³a siê za przyjêciem rozpatrywanej usta-
wy bez poprawek. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora
Rafa³a Muchackiego.

Na zakoñczenie posiedzenia przewodnicz¹cy Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
przedstawi³ kalendarz najbli¿szych posiedzeñ komisji.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Œrodków Przekazu kontynuowano rozpatrywa-
nie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

W kolejnych g³osowaniach senatorowie postanowili zaproponowaæ Izbie wprowadzenie
32 poprawek do rozpatrywanej nowelizacji sejmowej. Do stanowiska wiêkszoœci komisji zg³o-
szono 13 wniosków mniejszoœci, w tym wniosek o odrzucenie nowelizacji sejmowej, zg³oszony
przez senatora C. Ryszkê.

Komisja zaproponowa³a m.in. zmianê, która ma zagwarantowaæ, ¿e Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji rozpocznie dzia³anie na mocy nowelizacji, nawet gdyby Sejm, Senat lub pre-
zydent zwlekali z powo³aniem nowych cz³onków.

Senatorowie przyjêli te¿ poprawkê, która zmienia wymogi co do rekomendacji dla kandy-
datów na cz³onków KRRiT. Poprawki komisji zak³adaj¹ te¿, ¿e prezesa Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej nie tylko powo³uje, ale i odwo³uje Sejm na wniosek premiera; mo¿e siê to doko-
naæ tylko za zgod¹ Senatu.

Jedna z najistotniejszych przyjêtych poprawek, autorstwa senator Barbary
Borys-Damiêckiej, zak³ada, ¿e jeœli którykolwiek z organów uprawnionych do powo³ywania
cz³onków KRRiT (Sejm, Senat lub prezydent) bêdzie zwleka³ ze wskazaniem swoich przedsta-
wicieli, podczas gdy inny ju¿ ich wybierze, Krajowa Rada bêdzie mog³a dzia³aæ w mieszanym
sk³adzie, tzn. z udzia³em cz³onków obecnej i przysz³ej kadencji.

Gdyby zatem np. Sejm i Senat powo³a³y swoich cz³onków, a prezydent zwleka³ z tym ak-
tem, wówczas do czasu powo³ania przedstawicieli prezydenta w radzie zasiada³oby piêciu
cz³onków z nowego rozdania (w myœl nowelizacji trzech cz³onków powo³uje Sejm, dwóch Se-
nat i dwóch prezydent) i dwóch obecnie zasiadaj¹cych w radzie prezydenckich cz³onków
KRRiT. W myœl tej poprawki, kadencja nowej KRRiT liczyæ siê bêdzie od dnia powo³ania ostat-
niego cz³onka.

Jak przekonywa³a senator B. Borys-Damiêcka, celem poprawki jest zachowanie ci¹g³o-
œci dzia³ania organu konstytucyjnego na wypadek, gdyby Sejm, Senat lub prezydent nie wy-
wi¹za³y siê z nak³adanego ustaw¹ obowi¹zku niezw³ocznego powo³ania swoich przedstawi-
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cieli w KRRiT w przewidywanym ustaw¹ czasie 30 dni. Gdyby nie przyjêto tej poprawki
zachodzi domniemanie, ¿e do czasu powo³ania ostatniego cz³onka rady obecna KRRiT dzia³a-
³aby na mocy znowelizowanej ustawy.

W¹tpliwoœci co do tak sformu³owanej poprawki zg³osi³ b. przewodnicz¹cy KRRiT Juliusz
Braun. Jak zauwa¿y³, oznacza to, ¿e przez okreœlony czas mog¹ funkcjonowaæ ró¿ne sk³ady li-
czebne KRRiT, w sk³adzie mieszanym zasiadaliby cz³onkowie o ró¿nym statusie prawnym
(nowelizacja zmienia bowiem charakter zatrudnienia cz³onków KRRiT), powsta³by te¿ problem
wyboru przewodnicz¹cego. Je¿eli bowiem odejdzie on w pierwszej zmienianej turze, to czy
wolno bêdzie wybraæ nowego przewodnicz¹cego w mieszanym sk³adzie, czy trzeba bêdzie
czekaæ na pe³en sk³ad z nowego rozdania.

Czêœæ przyjêtych poprawek eliminuje w¹tpliwoœci Biura Legislacyjnego Kancelarii Sena-
tu co do zgodnoœci ustawy z konstytucj¹. Komisja Kultury i Œrodków Przekazu wzmocni³a
w tym celu kompetencje KRRiT przy wydawaniu i cofaniu koncesji. W obu tych wypadkach
prezes UKE bêdzie siê musia³ porozumieæ z krajow¹ rad¹, a nie jedynie zasiêgaæ jej opinii.

Komisja popar³a te¿ poprawkê senatorów Janusza Sepio³a i Krzysztofa Piesiewicza, któ-
ra zmienia wymogi w zakresie rekomendacji, jakie maj¹ posiadaæ kandydaci na cz³onków kra-
jowej rady. Poprawka zak³ada, ¿e potrzebna bêdzie jedna rekomendacja uczelniana
(uniwersytetu lub uczelni artystycznej) albo rekomendacja stowarzyszenia twórców lub dzien-
nikarzy. Ustawa przewiduje zaœ, ¿e niezbêdne s¹ co najmniej dwie rekomendacje udzielone
przez uczelnie wy¿sze albo ogólnokrajowe stowarzyszenia twórców lub dziennikarzy.

W myœl przyjêtych poprawek Krajowa Rada ma te¿ dbaæ o przestrzeganie przez nadaw-
ców praw autorskich twórców, a vacatio legis ustawy zostaje wyd³u¿one z 14 do 30 dni.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej przyst¹piono do pierwszego czytania
projektu uchwa³y w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia
odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê.

Projekt uchwa³y, którego wnioskodawc¹ by³ senator Tadeusz Skorupa, zawiera³ równie¿
apel do w³adz centralnych i samorz¹dowych, aby zaanga¿owa³y siê w uroczystoœci jubileuszo-
we, a tak¿e by szczególnie uhonorowaæ wszystkich ¿yj¹cych ¿o³nierzy II Rzeczypospolitej.

W dyskusji przewodnicz¹cy komisji senator Krzysztof Kwiatkowski zaproponowa³ wpro-
wadzenie zmian do treœci przedstawionego projektu uchwa³y. Senator wnioskodawca i prze-
wodnicz¹cy wyrazili potrzebê opracowania ostatecznej treœci uchwa³y w trybie roboczym.

Senator K. Kwiatkowski zg³osi³ wniosek o prze³o¿enie prac nad rozpatrywanym projek-
tem na nastêpne posiedzenie komisji. Komisja jednog³oœnie przyjê³a przedstawiony wniosek.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego przyst¹piono do pierwszego czytania projektu
uchwa³y dla uczczenia rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. W imieniu wnioskodaw-
ców g³os zabra³ senator Kazimierz Jaworski.

W rozpatrywanym projekcie stwierdzono m.in., by Senat – w duchu nauczania Jana Paw-
³a II – wezwa³ do podejmowania dzia³añ na rzecz autentycznych praw ka¿dego cz³owieka. Jak
napisano: „Wzywamy Radê Europy raczej do poparcia inicjatywy obecnie podejmowanej
przez Stolicê Apostolsk¹, która kieruje do ONZ proœbê og³oszenia moratorium w sprawie wy-
konywania zabiegów aborcji”.

W dyskusji nad projektem uchwa³y g³os zabierali senatorowie K. Kwiatkowski, K. Jawor-
ski, Gra¿yna Sztark, Bohdan Paszkowski i Zbigniew Cichoñ, a tak¿e przedstawicielka Biura
Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Senator K. Kwiatkowski zaproponowa³ poprawkê doty-
cz¹c¹ zmiany treœci projektu uchwa³y.

Wobec zg³oszenia wniosku o zmianê treœci projektu uchwa³y senator K. Jaworski zwróci³
siê o mo¿liwoœæ skonsultowania tej zmiany z pozosta³ymi wnioskodawcami.

Na wniosek senatora K. Kwiatkowskiego postanowiono, ¿e Komisja Ustawodawcza bê-
dzie kontynuowaæ prace nad projektem uchwa³y dla uczczenia rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II na nastêpnym swoim posiedzeniu.
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Nastêpnie rozpatrzono wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 2 kwietnia 2007 r., dotycz¹cy
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

Opiniê prawn¹ oraz wyjaœnienia w tej sprawie przedstawi³o senackie biuro legislacyjne.
Jak stwierdzono, niecelowe jest podejmowanie interwencji przez komisjê w celu wykonania
rozpatrywanego wyroku trybuna³u.

W g³osowaniu senatorowie jednomyœlnie poparli wniosek senatora K. Kwiatkowskiego,
dotycz¹cy niecelowoœci podjêcia postêpowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej realizu-
j¹cej wyrok TK z 2 kwietnia 2007 r.

Tak¹ sam¹ decyzjê podjêto po rozpatrzeniu wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z 5 wrzeœnia 2007 r., dotycz¹cego ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks cywilny i za-
poznaniu siê z opini¹ i wyjaœnieniami senackiego biura legislacyjnego w tej sprawie.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owie-
ka i Praworz¹dnoœci rozpatrzono ustawê o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

Potrzebê nowelizacji, uchwalonej na podstawie dwóch projektów – rz¹dowego i posel-
skiego, uzasadni³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Zbigniew Wrona.

Proponowane zmiany maj¹ m.in. na celu rozszerzenie krêgu organizacji spo³ecznych,
które bêd¹ mog³y wystêpowaæ z powództwem na rzecz obywateli za ich zgod¹ oraz wstêpo-
waæ do tocz¹cego siê postêpowania cywilnego na ka¿dym jego etapie.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w któ-
rej nie zg³oszono zastrze¿eñ do rozpatrywanej ustawy.

W trakcie dyskusji senator Bohdan Paszkowski zg³osi³ w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci
wstêpowania do tocz¹cego siê postêpowania, za zgod¹ powoda, organizacji spo³ecznych,
które w swój zakres dzia³ania statutowego maj¹ wpisan¹ ochronê konsumenta. W zwi¹zku
z w¹tpliwoœciami senator zaproponowa³ wprowadzenie jednej poprawki do rozpatrywanej no-
welizacji sejmowej.

W g³osowaniu po³¹czone komisje postanowi³y zarekomendowaæ Senatowi przyjêcie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego wraz z proponowan¹ zmian¹.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji wybrano senatora B. Paszkowskiego.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci rozpatrywano usta-
wê o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Potrzebê podjêcia nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu senackiego, uzasadni³
pose³ sprawozdawca Stanis³aw Wzi¹tek.

Rozpatrywana ustawa wykonuje wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 19 marca 2007 r.
i zmierza do poszerzenia krêgu podmiotów (o adwokata i radcê prawnego), spoœród których
obwiniony w postêpowaniu dyscyplinarnym funkcjonariusz Stra¿y Granicznej, Stra¿y Po¿arnej
oraz Policji mo¿e wybraæ obroñcê.

W trakcie prac sejmowych senacki projekt zosta³ skierowany do sejmowej Komisji Admi-
nistracji i Spraw Wewnêtrznych. Komisja odst¹pi³a od zawartej w projekcie zmiany ustawy
o S³u¿bie Celnej, poniewa¿ ustawa ta zosta³a ju¿ odpowiednio znowelizowana ustaw¹
z 18 marca br. Ponadto komisja sejmowa uzupe³ni³a proponowan¹ przez Senat nowelizacjê
o analogiczn¹ zmianê przepisu art. 124a ust. 2 ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

W dyskusji obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, m.in. podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski i dyrektor Departamentu Praw-
nego w tym resorcie Andrzej Rudnicki, nie zg³osili uwag do rozpatrywanej nowelizacji sejmo-
wej. Pozytywn¹ opiniê o ustawie przedstawi³o tak¿e Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Poniewa¿ przedstawiona nowelizacja nie budzi³a zastrze¿eñ senatorów, przewodni-
cz¹cy obradom senator Stanis³aw Piotrowicz zg³osi³ wniosek o przyjêcie rozpatrywanej
ustawy bez poprawek. W g³osowaniu uzyska³ on poparcie Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
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rz¹dnoœci. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
oraz niektórych innych ustaw podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senatora Jana
Wyrowiñskiego.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego komisja zapozna³a siê z „Informacj¹ o dzia³alno-
œci Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 stycznia 2007 r.–31 grudnia 2007 r.”. Informacjê o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci
Narodowej w 2007 r. przedstawi³ prezes Janusz Kurtyka.

W posiedzeniu wziêli tak¿e udzia³ inni przedstawiciele Instytutu Pamiêci Narodowej: dy-
rektor generalny Jan Baster, naczelnik Wydzia³u Nadzoru nad Œledztwami G³ównej Komisji
Antoni Kura, dyrektor Biura Edukacji Publicznej Jan ¯aryn, dyrektor Biura Lustracyjnego Jacek
Wygoda, dyrektor Biura Bud¿etu, Finansów i Kadr Monika Staniszewska, dyrektor Biura Praw-
nego Krzysztof Zaj¹c oraz dyrektor Biura Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów Zbigniew
Nawrocki.

Przeprowadzona dyskusja dotyczy³a oœwiadczeñ lustracyjnych i wynikaj¹cych z tego po-
stêpowañ s¹dowych, efektów niektórych œledztw prowadzonych przez instytut, projektów ba-
dawczych oraz publikacji, a tak¿e œrodków finansowych przeznaczonych na te cele
w bud¿ecie tej instytucji.

* * *

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ zapoznali
siê z informacj¹ Ministerstwa Spraw Zagranicznych o procesie wdra¿ania ustawy o Karcie
Polaka.

Od 29 marca br. Polacy mieszkaj¹cy za wschodni¹ granic¹ RP mog¹ siê ubiegaæ o Kartê
Polaka – dokument wprowadzaj¹cy u³atwienia i przywileje dla Polaków w krajach, które nie uz-
naj¹ podwójnego obywatelstwa. Karta umo¿liwia m.in. refundacjê wizy schengenowskiej,
dostêp do polskich szkó³ i uczelni oraz u³atwienia w uzyskiwaniu stypendiów, a tak¿e podejmo-
wanie pracy i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce.

Osoby ubiegaj¹ce siê o Kartê Polaka musz¹ wykazaæ siê znajomoœci¹ jêzyka polskiego
i polskich zwyczajów. Musz¹ wykazaæ polskie korzenie lub przedstawiæ zaœwiadczenie organi-
zacji polonijnej o ich dzia³alnoœci na rzecz polskoœci.

Informacjê na temat realizacji ustawy o Karcie Polaka przedstawi³ zastêpca dyrektora
Departamentu Konsularnego i Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciech Tyciñ-
ski. Jak poinformowa³, resort podj¹³ – na podstawie opinii Rz¹dowego Centrum Legislacji – de-
cyzjê dotycz¹c¹ podwójnej pisowni nazwisk: polskiej i w brzmieniu wziêtym z paszportu.
Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom Polaków mieszkaj¹cych na Litwie oraz w innych kra-
jach ba³tyckich. Jak powiedzia³ wicedyrektor W. Tyciñski, z grupy konsulów przygotowanych
do przyjmowania wniosków o Kartê Polaka tylko nieliczni pozostali w kraju, ponadto placówki
znajduj¹ce siê na terenie 15 pañstw, gdzie jest przyznawana Karta Polaka, zosta³y wzmocnio-
ne czasowo przez grupê pracowników z centrali MSZ. Liczba z³o¿onych dotychczas wniosków
jest du¿o ni¿sza od prognozowanej i do godziny 15.50 9 kwietnia br. wynios³a 302. Wydano te¿
3 decyzje negatywne. Oko³o tysi¹ca osób zwróci³o siê z pytaniami o warunki uzyskania Karty
Polaka. Jak stwierdzi³ wicedyrektor W. Tyciñski, karta budzi zainteresowanie przede wszyst-
kim na Bia³orusi i Ukrainie, w innych krajach jest ono raczej znikome.

Wiêkszoœæ pañstw, na terytorium których wdra¿ana jest Karta Polaka przyjê³o ze zrozu-
mieniem lub do wiadomoœci za³o¿enia realizacji ustawy. Jedynym pañstwem odrzucaj¹cym ta-
k¹ mo¿liwoœæ jest Republika Bia³oruœ. Nie tylko otwarcie krytykuje przyjêcie ustawy przez
polski parlament, ale te¿ podejmuje dzia³ania maj¹ce zniechêciæ obywateli polskiego pocho-
dzenia do sk³adania wniosków. Ponadto, co jest wydarzeniem bez precedensu, w³adze bia³o-
ruskie oficjalnie odmówi³y wydania wiz konsulom maj¹cym realizowaæ zadania zwi¹zane
z kart¹. W³adze zapowiadaj¹ równie¿ zg³oszenie zastrze¿eñ na forum miêdzynarodowym. Mi-
mo tych nieprzyjaznych posuniêæ polskie urzêdy konsularne na Bia³orusi podjê³y zadania i rea-
lizuj¹ postanowienia ustawy.
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Jak powiedzia³ wicedyrektor W. Tyciñski, poniewa¿ Karta Polaka daje du¿e uprawnienia,
MSZ musi zachowaæ kontrolê nad tym, komu siê j¹ wydaje; bêdzie siê te¿ interesowaæ organi-
zacjami polonijnymi wydaj¹cymi rekomendacje. Zaznaczy³, ¿e kilka dni to za ma³o, by oceniæ,
czy s¹ ju¿ potrzebne jakieœ zmiany.

W dyskusji, w której udzia³ wziêli wicemarsza³ek Krystyna Bochenek, senatorowie Ryszard
Bender, Maciej Klima i Andrzej Person, a tak¿e dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu
Artur Koz³owski, wskazywano m.in. na potrzebê szybkiej nowelizacji ustawy o Karcie Polaka,
tak aby bezpañstwowcy z pañstw nadba³tyckich mogli o ni¹ wystêpowaæ bez przeszkód.

Na zakoñczenie tej czêœci posiedzenia przewodnicz¹cy Komisji Spraw Emigracji i Pola-
ków za Granic¹ zwróci³ siê do przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przedsta-
wienie podobnej informacji dotycz¹cej realizacji ustawy o Karcie Polaka za kilka miesiêcy.

W drugiej czêœci posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granic¹ senatorowie
rozpatrywali wnioski o zlecenie zadañ pañstwowych w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami
za granic¹.

Prezes Andrzej Stelmachowski i dyrektor Barbara Rud ze Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” oraz prezes Marek Hauszyld z Fundacji „Semper Polonia” omówili wnioski z³o¿one
przez ich organizacje. Dyrektor senackiego Biura Polonijnego A. Koz³owski poinformowa³
o aktualnej wysokoœci œrodków pozostaj¹cych w dyspozycji Kancelarii Senatu na opiekê nad
Poloni¹ i Polakami za granic¹. Nastêpnie przedstawi³ opiniê Kancelarii Senatu dotycz¹c¹
wniosków skierowanych do Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹, które
by³y przedmiotem obrad Zespo³u Finansów Polonijnych 31 marca br. Poinformowa³ senatorów
o przyczynach odrzucenia wniosków lub zmniejszenia dotacji.

W dyskusji nad przedstawionymi wnioskami wziêli udzia³ senatorowie: A. Person, Kazi-
mierz Keina, £ukasz Abgarowicz, Bronis³aw Korfanty, R. Bender, Janina Fetliñska i M. Klima.
Po zakoñczeniu dyskusji senatorowie poparli opiniê przedstawion¹ przez Kancelariê Senatu.
Na proœbê dyrektora A. Koz³owskiego poparto wniosek o od³o¿enie rozpatrywania jednego
z wniosków do czasu rozliczenia ubieg³orocznej dotacji.

Podczas posiedzenia Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ rozpa-
trzy³a wnioski skierowane przez szefa Kancelarii Senatu, o zlecenie zadañ w zakresie opieki
nad Poloni¹ i Polakami za granic¹, z³o¿one przez jednostki niezaliczone do sektora finansów
publicznych. Komisja zaopiniowa³a nastêpuj¹ce wnioski o przyznanie dotacji z bud¿etu Kan-
celarii Senatu:

I. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich
wykonanie

l Stowarzyszenie Przyjació³ Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu: Organizacja pobytu o cha-
rakterze edukacyjno-wypoczynkowym dla dzieci polskich ze szko³y w Gródku Podolskim, na
Ukrainie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 44 310 z³, postulowana kwota dotacji 29 300 z³.
Komisja zaproponowa³a poparcie wniosku, ale zmniejszenie dotacji do kwoty 27 100 z³.

l Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie: X Jubileuszowe Polonijne Warsztaty Ar-
tystyczne. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 91 500 z³, postulowana kwota dotacji 45 500 z³,
Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Wschodnia Fundacja Kultury AKCENT w Lublinie: Polacy za granic¹ – polskie rodowody,
polskie znaki zapytania. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 146 800 z³, postulowana kwota
dotacji – 60 000 z³. Komisja zaproponowa³a poparcie wniosku, ale zmniejszenie dotacji do
kwoty 49 250 z³.

l Fundacja M£ODA EUROPA w Bydgoszczy: Letnia szko³a jêzyka polskiego. Ca³kowity koszt
realizacji zadania – 252 944 z³, postulowana kwota dotacji – 205 560 z³. Komisja zapropono-
wa³a poparcie wniosku, ale zmniejszenie dotacji do kwoty 86 030 z³.

l Fundacja Centrum Twórczoœci Narodowej w Warszawie: Dzieñ Kultury Polskiej w Daugav-
pils, na £otwie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 74 200 z³, postulowana kwota dotacji
– 66 800 z³. Komisja zaproponowa³a poparcie wniosku, ale zmniejszenie dotacji do kwo-
ty 22 900 z³.
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l Fundacja Centrum Twórczoœci Narodowej w Warszawie: Unia polsko-litewska, obóz histo-
ryczno-jêzykowy dla m³odzie¿y polonijnej. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 74 205 z³, po-
stulowana kwota dotacji 68 905 z³. Komisja zaproponowa³a, by wniosek odrzuciæ.

l Fundacja „Ocalmy od Zapomnienia” w Warszawie: Cykl wystaw „Projektu '68”. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 162 141 z³, postulowana kwota dotacji – 42 900 z³. Komisja zapro-
ponowa³a odrzucenie wniosku.

l Fundacja „Ocalmy od Zapomnienia” w Warszawie: Wernisa¿e „Ocaliæ od zapomnienia”
w Edynburgu i Manchesterze. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 89 730 z³, postulowana
kwota dotacji – 45 670 z³. Komisja zaproponowa³a odrzucenie wniosku.

l Fundacja SEMPER POLONIA w Warszawie: Ars Polonia – przekroczone granice. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 298 891 z³, postulowana kwota dotacji – 102 941 z³. Komisja
zaproponowa³a poparcie wniosku, ale zmniejszenie dotacji do kwoty 42 777 z³.

l Fundacja SEMPER POLONIA w Warszawie: Muzyka mow¹ duszy – prezentacja polskiej
kresowej kultury œpiewaczej na Górnym Œl¹sku. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 30 418 z³,
postulowana kwota dotacji – 21 978 z³. Komisja zaproponowa³a poparcie wniosku, ale
zmniejszenie dotacji do kwoty 11 978 z³.

l Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO - AKADEMIA w £odzi: Polonijna Akademia
Przedsiêbiorczoœci i Jêzyka Polskiego. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 289 429 z³, po-
stulowana kwota dotacji – 281 139 z³. Komisja zaproponowa³a poparcie wniosku, ale zmniej-
szenie dotacji do kwoty 141 043 z³.

l Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO - AKADEMIA w £odzi: Polsko-ukraiñski
mikroinkubator przedsiêbiorczoœci przy Polskim Wydziale Technicznym Politechniki
Donieckiej. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 240 110 z³, postulowana kwota do-
tacji – 174 635 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO - AKADEMIA w £odzi: Utrwalanie polsko-
œci w œrodowiskach polonijnych na Wschodzie poprzez aktywizowanie organizacji polonij-
nych. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 148 533 z³, postulowana kwota dotacji – 143 333 z³.
Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Europejska Wspólnota Gospodarcza Polonii w Warszawie: III Europejskie Forum Gospo-
darcze Polonii - EURO 2012, ca³kowity koszt realizacji zadania 149 800 z³, wnioskowana
kwota dotacji 125 092 z³, Komisja zaproponowa³a, by wniosek odrzuciæ.

l Europejska Wspólnota Gospodarcza Polonii w Warszawie: I Europejskie Targi Przedsiê-
biorczoœci Gospodarczej Polonii – EURO 2012. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 10 100 z³,
postulowana kwota dotacji – 166 513 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Dofinansowanie kosztów funkcjonowania
Biblioteki Polskiej w Brukseli w 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 109 045 z³, postulo-
wana kwota dotacji – 109 045 z³. Komisja zaproponowa³a, aby od³o¿yæ rozpatrzenie wniosku.

l Fundacja Wileñszczyzna w Warszawie: Polski Dzieñ Dziecka na Litwie. Ca³kowity koszt rea-
lizacji zadania – 5000 z³, postulowana kwota dotacji – 4500 z³. Komisja zaproponowa³a, aby
wniosek poprzeæ.

l Fundacja Wileñszczyzna w Warszawie: Konferencja M³odzie¿ Polonijna w Dzia³aniu. Ca³ko-
wity koszt realizacji zadania – 30 900 z³, postulowana kwota dotacji 30 900 z³. Komisja za-
proponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Fundacja Wileñszczyzna w Warszawie: Program wydawniczy Fundacji Wileñszczyzna.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 37 200 z³, postulowana kwota dotacji – 32 200 z³. Komi-
sja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Stowarzyszenie BIEG PIASTÓW w Szklarskiej Porêbie – Jakuszycach: Bieg o Puchar Pre-
zesa TVP Polonia w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Narciarstwa Biegowego XXXII
Bieg Piastów 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 49 000 z³, postulowana kwota dota-
cji – 35 100 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Fundacja DZIEDZICTWO NASZE w Wêgorzewie: Pamiêæ naszej przesz³oœci. Inwentaryza-
cja poloników w obwodzie kaliningradzkim. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 51 000 z³,
postulowana kwota dotacji – 35 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
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l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: Przygotowa-
nie i stworzenie serwisu internetowego poœwiêconego artystom polskim na emigracji w XX wie-
ku (Mela Muter, Marek Oberlander, Hilary Krzysztofiak i Halima Na³êcz, Marian Koœcia³kowski).
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 30 890 z³, postulowana kwota dotacji – 27 000 z³. Komisja
zaproponowa³a poparcie wniosku, ale zmniejszenie dotacji do kwoty 19 520 z³.

l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: Konkurs
czasopisma „Archiwum Emigracji” (siódma edycja) na wyró¿niaj¹c¹ siê pracê doktorsk¹
i magistersk¹ na tematy zwi¹zane z histori¹ kultury emigracji polskiej w XX wieku/ Zasiêg
miêdzynarodowy. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 15 200 z³, postulowana kwota dotacji
13 000 z³. Komisja zaproponowa³a poparcie wniosku, ale zmniejszenie dotacji do kwoty
7000 z³.

II. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na
ich wykonanie

Wnioski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Zadania kontynuowane z lat ubieg³ych:

l Remont Szko³y Œredniej w Jaszunach, na Litwie. Inwestycja planowana na lata 2007–2009,
postulowana kwota dotacji na 2008 r. – 560 246 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek
poprzeæ.

l Remont polskiej szko³y œredniej w Bujwidzach, na Litwie. Inwestycja planowana na lata
2007–2008, postulowana kwota dotacji na 2008 r. – 170 961 z³. Komisja zaproponowa³a,
aby wniosek poprzeæ.

l Budowa polskiej szko³y pocz¹tkowej w Mariampolu, na Litwie. Inwestycja planowana na lata
2007–2008, postulowana kwota dotacji na 2008 r. – 601 647 z³. Komisja zaproponowa³a,
aby od³o¿yæ rozpatrzenie wniosku.

Zadania nowo rozpoczynane:
l Remont sali do nauki jêzyka polskiego na Uniwersytecie w Erewaniu, w Armenii. Inwestycja

planowana na 2008 r., postulowana kwota dotacji – 25 455 z³. Komisja zaproponowa³a, aby
wniosek poprzeæ.

l Remont polskiej szko³y sobotniej w Londynie, w Anglii. Inwestycja planowana na 2008 r., po-
stulowana kwota dotacji – 93 048 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ.

* * *

Odby³o siê posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, zwo³ane w celu roz-
patrzenia ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uzasadnienie do ustawy sejmowej, uchwalonej na podstawie projektu wniesionego
przez Radê Ministrów, przedstawi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Artur £awniczak. Jak stwierdzi³, w zwi¹zku z istotnymi zmianami przepisów unijnych w za-
kresie pomocy pañstwa w sektorze rolnym oraz wielokrotn¹ nowelizacj¹ dotychczasowej usta-
wy zdecydowano o przygotowaniu nowej ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Obejmuje ona m.in. nowe, dostosowane do aktualnych przepisów unijnych, okreœ-
lenie zadañ wykonywanych przez agencjê oraz wskazuje formy, w jakich realizowane bêd¹ jej
zadania. Ponadto ustawa zawiera regulacje zwi¹zane z funkcjonowaniem agencji i przepisy
kompetencyjne dotycz¹ce wydawania decyzji administracyjnych w zakresie spraw okreœlo-
nych w odrêbnych przepisach, a tak¿e przepisy merytoryczne dotycz¹ce umarzania, odracza-
nia, rozk³adania na raty lub sprzeda¿y wierzytelnoœci agencji z tytu³u wykonywania zadañ
finansowych z krajowych œrodków publicznych. Nowoœci¹ w zakresie funkcjonowania agencji
jest propozycja zmiany formy zatrudnienia dyrektorów komórek organizacyjnych centrali
agencji i ich zastêpców, a tak¿e zastêpców dyrektorów oddzia³ów regionalnych agencji. Sto-
sunki pracy z tymi podmiotami, nawi¹zane na mocy dotychczasowych przepisów, z mocy
ustawy stan¹ siê stosunkami pracy na podstawie powo³ania.
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Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które
zg³osi³o w¹tpliwoœci co do niektórych zapisów przyjêtych przez Sejm.

W dyskusji senatorowie podkreœlali, ¿e zaproponowane w ustawie zmiany nie porz¹dku-
j¹ funkcjonowania agencji zarówno na poziomie jej centrali, jak i oddzia³ów terenowych, od-
dzia³ów regionalnych i biur powiatowych. Zwracano uwagê, ¿e rozpatrywany akt prawny jest
dokumentem niedopracowanym i nie rozwi¹zuje problemów, z którymi boryka siê agencja,
a których rozwi¹zanie mog³oby usprawniæ jej funkcjonowanie. W¹tpliwoœci budzi³y zapisy mó-
wi¹ce, ¿e agencja ma prawo podejmowaæ interwencjê na rynkach produktów rolnych w wy-
padku „wyj¹tkowej dekoniunktury”. W zwi¹zku z tym pytano, czy na podstawie tak
sformu³owanego przepisu bêdzie mo¿liwe wypracowanie jednolitej praktyki jego stosowania.
Obecny na posiedzeniu komisji przedstawiciel resortu rolnictwa podzieli³ w¹tpliwoœci senato-
rów w tej kwestii. W opinii wielu senatorów, nowa ustawa ma s³u¿yæ kolejnym zmianom struktu-
ralnym w agencji, które tak naprawdê maj¹ umo¿liwiæ dokonanie zmian kadrowych zarówno
na poziomie zarz¹du, jak i na poziomie dyrektorów oddzia³ów regionalnych i biur powiatowych.

W zwi¹zku z szeregiem w¹tpliwoœci zg³oszonych przez senatorów przewodnicz¹cy Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony Wsi senator Jerzy Chróœcikowski zaproponowa³, aby kontynuowaæ
prace nad ustaw¹ o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kolejnym posiedze-
niu, 18 kwietnia br. Wniosek zosta³ przyjêty.

10 kwietnia 2008 r.

Na pocz¹tku posiedzenia senatorowie z Komisji Obrony Narodowej uczcili minut¹ ci-
szy pamiêæ zmar³ego 21 marca br. przewodnicz¹cego komisji senatora Andrzeja Tadeusza
Mazurkiewicza.

Na podstawie art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja przyst¹pi³a nastêpnie do wyboru
ze swojego sk³adu kandydata na przewodnicz¹cego.

W dyskusji senator Grzegorz Piotr Banaœ zg³osi³ kandydaturê senatora Macieja Klimy.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 regulaminu przeprowadzono g³osowanie tajne, w którym sena-

tor M. Klima zosta³ wybrany na kandydata na przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej kontynuowano pierwsze czytanie pro-
jektu uchwa³y dla uczczenia rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

Przewodnicz¹cy obradom senator Krzysztof Kwiatkowski przypomnia³, ¿e na poprzed-
nim posiedzeniu w tej sprawie w dyskusji zaproponowano zmianê treœci uchwa³y i reprezentu-
j¹cy wnioskodawców senator Kazimierz Jaworski zobowi¹za³ siê uzgodniæ z pozosta³ymi tê
zmianê. Wobec faktu, ¿e propozycja nie zosta³a jeszcze zaopiniowana, przewodnicz¹cy za-
proponowa³ ponownie prze³o¿enie dalszych prac nad projektem uchwa³y na kolejne posiedze-
nie komisji, 23 kwietnia br. Komisja jednomyœlnie przyjê³a zg³oszony wniosek.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego kontynuowano pierwsze czytanie projektu
uchwa³y w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyska-
nia przez Polskê niepodleg³oœci. Jak przypomnia³ senator K. Kwiatkowski, na poprzednim po-
siedzeniu uznano, i¿ potrzebne jest wniesienie niewielkich zmian do treœci uchwa³y.
Przewodnicz¹cy poprosi³ wnioskodawcê senatora Tadeusza Skorupê o opiniê w tej sprawie.
W wyniku dyskusji postanowiono, w trybie roboczym, po obecnym posiedzeniu, przygotowaæ
propozycje poprawek i przedstawiæ je na nastêpnym posiedzeniu komisji oraz przyj¹æ ostate-
czn¹ wersjê uchwa³y na posiedzeniu komisji 11 kwietnia br. Komisja jednomyœlnie przyjê³a
zg³oszony wniosek.

* * *
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Podczas swojego posiedzenia Komisja Spraw Unii Europejskiej zapozna³a siê z infor-
macj¹ rz¹du o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odby³o siê w dniach 13–14 marca br. In-
formacjê przedstawi³ sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski,
któremu towarzyszy³ zastêpca dyrektora Departamentu Unii Europejskiej w tym resorcie Artur
Harazim.

Nastêpnie – w trybie art. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów z Sej-
mem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Eu-
ropejskiej, komisja zaopiniowa³a nastêpuj¹ce projekty aktów prawnych UE. Senatorowie
zapoznali siê z Komunikatem Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Ko-
mitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów „Roczn¹ strategi¹ polityczn¹ na rok
2009” [(COM(2008) 72), sygn. 6688/8]. W tej sprawie senatorowie wys³uchali informacji prze-
kazanej przez Sidoniê Jêdrzejewsk¹, podsekretarza stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji
Europejskiej.

Ponadto, zgodnie z ustaw¹ z 11 marca 2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem
i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej, Komisja Spraw Unii Europejskiej zaopiniowa³a nastêpuj¹ce projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 8 ust. 1 ustawy

l Wniosek dotycz¹cy decyzji Rady dostosowuj¹cej przepisy dotycz¹ce Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci w obszarach objêtych tytu³em IV czêœci trzeciej Traktatu ustanawiaj¹cego
Wspólnotê Europejsk¹ (COM(2006) 346), sygn. 11356/06.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Sprawiedliwoœci.
Referent: senator Roman Ludwiczuk.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu £ukasz Rêdziniak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt aktu prawnego i postanowi³a nie
wnosiæ uwag.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2

l Wniosek dotycz¹cy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmo-
wania i prowadzenia dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej SOLVENCY II
(COM(2008) 119, sygn. 6996/2008.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Finansów.
Referent: senator Jan Wyrowiñski.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Katarzyna Zajdel-Kurowska.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt aktu prawnego i postanowi³a nie
wnosiæ uwag.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

l Wniosek dotycz¹cy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia
wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystaj¹cych z Internetu
oraz innych technologii komunikacyjnych (COM(2008) 106), sygn. 7241/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Referent: senator Tadeusz Gruszka.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Piotr Stachañczyk.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt aktu prawnego i postanowi³a nie
wnosiæ uwag.

l Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê:
w trybie art. 6 ust. 1: COM(2007) 741, COM(2008) 092, 098, 100, 120, 129, 132,
138, 147,
w trybie art. 6 ust. 4: COM(2008) 121.

* * *
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Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzy-
³a wniosek senatora Paw³a Klimowicza o odwo³anie go z Komisji Spraw Zagranicznych i powo-
³anie do Komisji Zdrowia.

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowi³a jednog³oœnie przed-
³o¿yæ Senatowi projekt uchwa³y zgodnie z wnioskiem senatora. Na sprawozdawcê komisji
podczas posiedzenia plenarnego wybrano senatora Piotra Zientarskiego.

11 kwietnia 2008 r.

Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzo-
no wniosek Komisji Obrony Narodowej w sprawie wyboru senatora Macieja Klimy na kandyda-
ta na przewodnicz¹cego komisji.

Na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu komisja postanowi³a jednog³oœnie przed-
³o¿yæ Senatowi projekt uchwa³y w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodo-
wej zgodnie z przedstawionym wnioskiem. Ustalono, ¿e w imieniu komisji na posiedzeniu
plenarnym kandydaturê senatora M. Klimy zarekomenduje Izbie senator Piotr Zientarski.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej kontynuowano pierwsze czytanie pro-
jektu uchwa³y Senatu RP w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu
90-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.

Przewodnicz¹cy komisji senator Krzysztof Kwiatkowski zg³osi³ wniosek o wprowadzenie
zmian do treœci projektu uchwa³y i poprosi³ wnioskodawcê projektu senatora Tadeusza Skoru-
pê o opiniê w tej sprawie. Wnioskodawca pozytywnie odniós³ siê do propozycji. Po krótkiej dys-
kusji poddano pod g³osowanie wniosek o wprowadzenie poprawki, nadaj¹cej nowe brzmienie
treœci uchwa³y. Wniosek zosta³ przyjêty jednomyœlnie. Zgodnie z zaakceptowan¹ poprawk¹
projekt uchwa³y otrzyma³by nastêpuj¹ce brzmienie:

„W roku 2008 przypada jubileusz 90-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Se-
nat Rzeczypospolitej Polskiej wyra¿a wolê, aby wszelkim uroczystoœciom zwi¹zanym z obcho-
dami tego donios³ego wydarzenia nadaæ wyj¹tkowo uroczysty charakter.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê z apelem do w³adz centralnych i samorz¹do-
wych, aby w szczególny sposób zaanga¿owa³y siê w tegoroczne uroczystoœci jubileuszowe.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za w³aœciwe, aby w roku obchodów 90-lecia od-
zyskania przez Polskê niepodleg³oœci uhonorowaæ, w trybie nadzwyczajnym, wszystkich
zas³u¿onych dla Ojczyzny ¿o³nierzy II Rzeczypospolitej.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-
tor Polski”.

Ustalono, ¿e sprawozdanie Komisji Ustawodawczej podczas drugiego czytania projektu
uchwa³y Senatu RP w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu
90-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci przedstawi senator K. Kwiatkowski.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia rozwa¿ano mo¿liwoœæ podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu œrodków finanso-
wych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ.

Propozycjê podjêcia dzia³añ w tej sprawie przedstawi³ i uzasadni³ senator Henryk WoŸ-
niak. Jak podkreœli³, postulowana nowelizacja ma na celu wyeliminowanie luki prawnej w usta-
wie z 22 lipca 2006 r., skutkuj¹cej niejednakowym traktowaniem œwiadczeniodawców, którzy
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zawarli kontrakty po 30 czerwca 2006 r. i nie mieli prawa do dodatkowych œrodków z bud¿etu
pañstwa na podwy¿ki wynagrodzeñ.

Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia senator W³adys³aw Sidorowicz powo³a³ siê na wstêpne
uwagi legislatorów, stwierdzaj¹ce, ¿e proponowane zmiany dotycz¹ tej czêœci ustawy, która
reguluje wynagrodzenia w roku 2006/2007, co przekreœla mo¿liwoœæ poprawnego skonstruo-
wania przepisów nowelizuj¹cych. Ze wzglêdu na realnie istniej¹cy problem komisja zdecydo-
wa³a, by wyst¹piæ do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem o wskazanie sposobu usuniêcia tej
nieprawid³owoœci. Decyzjê o podjêciu inicjatywy ustawodawczej postanowiono przesun¹æ do
otrzymania od resortu stanowiska w tej sprawie.
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Kontakty miêdzynarodowe

W dniach 4–9 kwietnia br. marsza³ek Bogdan Borusewicz wraz z delegacj¹ z³o¿y³ ofi-
cjaln¹ wizytê w królestwie Arabii Saudyjskiej i Katarze. W sk³ad delegacji Senatu wchodzili
senatorowie: Leon Kieres – przewodnicz¹cy Komisji Spraw Zagranicznych, Tomasz Misiak
– przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Narodowej oraz Stanis³aw Kogut – zastêpca przewod-
nicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej, a tak¿e pose³ Marek Zieliñski.

Oficjalnej delegacji Senatu towarzyszy³ wiceminister gospodarki Eugeniusz Postolski
i grupa oko³o 50 polskich biznesmenów, m.in. z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowni-
ctwa z wiceprezesem ds. projektów strategicznych Rados³awem Dudziñskim na czele, oraz
firm GAS System i Lotos, a tak¿e przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej.

Kilkudniow¹ wizytê w Arabii Saudyjskiej i Katarze wype³ni³y przede wszystkim spotkania
z najwa¿niejszymi politykami tych pañstw i sprawy gospodarcze.

Wizyta marsza³ka w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, rozpoczê³a siê od spotkania z se-
kretarzem generalnym Rady Saudyjskich Izb Handlu i Przemys³u Fahadem Al-Sultanem. Roz-
mawiano przede wszystkim o polsko-saudyjskiej wymianie handlowej. W opinii marsza³ka
B. Borusewicza, wymiana handlowa miêdzy obu krajami rozwija siê dobrze, ale jej poziom
nie satysfakcjonujacy.

Sekretarz F. Al-Sultan zwróci³ uwagê, ¿e wspó³praca mo¿e siê rozwijaæ zw³aszcza w sek-
torze naftowym, gazowym, nowych technologii i w przemyœle stoczniowym.

5 kwietnia marsza³ek Senatu otworzy³ polsko-saudyjskie forum gospodarcze. W swoim
wyst¹pieniu podczas inauguracji podkreœli³, ¿e rola polityka to nie tylko prowadzenie rozmów
na tematy ogólne, ale tak¿e wspieranie konkretnych rozwi¹zañ gospodarczych. Dlatego dele-
gacji Senatu RP towarzyszy³a tak liczna grupa przedsiêbiorców. Ich udzia³ w tej wizycie œwiad-
czy o tym, ¿e Arabia Saudyjska jest dla Polski interesuj¹cym partnerem gospodarczym.

Podczas spotkañ na forum marsza³ek B. Borusewicz przedstawia³ mo¿liwoœci polskiej
gospodarki i zachêca³ Saudyjczyków do inwestowania w naszym kraju.

Tego samego dnia marsza³ek Senatu spotka³ siê z szejkiem Salehem Bin Humaidem,
przewodnicz¹cym Zgromadzenia Doradczego Królestwa Arabii Saudyjskiej.
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Podczas rozmowy marsza³ek podkreœli³, ¿e Polska docenia stabilizuj¹c¹ rolê, jak¹ Arabia
Saudyjska odgrywa na Bliskim Wschodzie.

6 kwietnia delegacja Senatu spotka³a siê z cz³onkami Komisji Praw Cz³owieka Arabii
Saudyjskiej. Podczas spotkania marsza³ek B. Borusewicz mówi³ m.in. o polskich doœwiadcze-
niach i instytucjach zwi¹zanych z prawami cz³owieka.

Zadaniem Saudyjskiej Komisji Praw Cz³owieka, dzia³aj¹cej od 2005 r., jest d¹¿enie do
zmiany œwiadomoœci spo³ecznej w takich sprawach jak kara œmierci czy prawa kobiet. Komisja
dzia³a na rzecz zgodnoœci prawa saudyjskiego z miêdzynarodowymi konwencjami praw
cz³owieka, których Arabia Saudyjska jest stron¹. Jej cz³onkowie maj¹ te¿ prawo wizytowaæ
wiêzienia.

Szef komisji Turki Al-Sudairy podkreœla³ podczas rozmowy, ¿e wprowadzanie w Arabii
Saudyjskiej zmian dotycz¹cych praw cz³owieka to d³ugotrwa³y proces, który jednak zosta³ ju¿
zapocz¹tkowany. Doda³, ¿e zmiany musz¹ siê dokonywaæ zgodnie z poszanowaniem tradycji,
religii i obyczajów spo³eczeñstwa. Zwróci³ te¿ uwagê na komplikacje pojawiaj¹ce siê na styku
praw cz³owieka i praw islamu.
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Turki Al-Sudairy przyzna³, ¿e trudno jest zmieniaæ mentalnoœæ ludzi. Jego zdaniem, sau-
dyjskie spo³eczeñstwo nie zgodzi³oby siê na pe³n¹ liberalizacjê praw kobiet. Tu jednak nast¹pi³
te¿ postêp, gdy¿ kobiety mog¹ ju¿ teraz np. nocowaæ w hotelach bez opieki mê¿a b¹dŸ innego
mê¿czyzny z rodziny. Trwa te¿ debata nad umo¿liwieniem im prowadzenia samochodów.

Szef Komisji Praw Cz³owieka podkreœli³, ¿e instytucja, któr¹ kieruje, stara siê pracowaæ
tak, by, z jednej strony, szanowaæ tradycjê, a z drugiej – wprowadzaæ zmiany. Zwróci³ uwagê,
¿e Arabia Saudyjska jest bardzo m³odym pañstwem, które powsta³o na pocz¹tku XX wieku.
60 lat temu – mówi³ – nie by³o nawet szkó³ podstawowych, st¹d problemy w uœwiadamianiu
spo³eczeñstwa.

W opinii marsza³ka Senatu, ju¿ sam fakt stworzenia takiej instytucji jak Komisja Praw
Cz³owieka œwiadczy o chêci przeprowadzania zmian. Marsza³ek opowiedzia³ o polskich do-
œwiadczeniach zwi¹zanych z prawami cz³owieka, o przejœciu od systemu komunistycznego do
demokracji, gospodarki wolnorynkowej i stosowania zasady nadrzêdnoœci prawa nad decyzja-
mi w³adzy. Marsza³ek B. Borusewicz mówi³ m.in. o roli rzecznika praw obywatelskich, zwróci³
tak¿e uwagê na znaczenie organizacji pozarz¹dowych i niezale¿nych mediów w walce o pra-
wa cz³owieka. Wed³ug marsza³ka, w tych sprawach istniej¹ mo¿liwoœci wspó³pracy Polski
i Arabii Saudyjskiej. W odpowiedzi przewodnicz¹cy saudyjskiej Komisji Praw Cz³owieka wyra-
zi³ zainteresowanie szkoleniem swoich przedstawicieli w Polsce.

6 kwietnia marsza³ka Senatu przyj¹³ saudyjski monarcha Abdullah Saud. Król pyta³ m.in.
o zdrowie syjamskich bliŸniaczek Olgii i Darii, operacjê rozdzielenia których sfinansowa³. Mar-
sza³ek przekaza³ królowi obrazki wykonane przez siostry.

7 kwietnia delegacja Senatu przyby³a do Dammamu – stolicy Prowincji Wschodniej Arabii
Saudyjskiej. Marsza³ka B. Borusewicza przyj¹³ gubernator prowincji ksi¹¿ê Muhammad Bin
Fahd.

Podczas spotkania marsza³ek Senatu podkreœli³, ¿e Polska jest zainteresowana rozwo-
jem wspó³pracy gospodarczej z Arabi¹ Saudyjsk¹. Nawi¹zuj¹c do ubieg³orocznej wizyty króla
Arabii Saudyjskiej w Polsce, stwierdzi³, ¿e stworzona zosta³a korzystna atmosfera dla inwesty-
cji saudyjskich w naszym kraju.

Nastêpnie, w siedzibie jednej z najwiêkszych w œwiecie firm wydobywczych i przetwór-
czych ropy i gazu Saudi Aramco, delegacja Senatu wraz z towarzysz¹cymi przedsiêbiorcami
spotka³a siê z prezesem izby handlowo-przemys³owej Prowincji Wschodniej Al-Rashidem.
Gospodarze przedstawili multimedialn¹ prezentacjê swojego przedsiêbiorstwa, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem mo¿liwoœci wspó³pracy z Polsk¹.

W dniach 8 i 9 kwietnia marsza³ek B. Borusewicz, wraz z towarzysz¹c¹ mu delegacj¹,
z³o¿y³ wizytê w Katarze.

ARODOWE

41

Rozmowa
z królem Arabii Saudyjskiej
Abdullahem Saudem



Wizytê rozpoczêto od spotkania z przewodnicz¹cym Rady Doradczej (odpowiednik pol-
skiego parlamentu) Mohammedem Bin Mubarakiem Al-Kholaifim.

Marsza³ek B. Borusewicz podkreœli³, ¿e Polska – najwiêkszy kraj Europy Œrodko-
wo-Wschodniej o du¿ym znaczeniu politycznym – jest gotowa zaktywizowaæ stosunki gospo-
darcze z Katarem.

Przewodnicz¹cy Rady Doradczej wyrazi³ przekonanie, ¿e wizyta marsza³ka wzmocni wiêzi
miêdzy obu krajami. „Teraz czekamy na wizytê polskiego premiera w Katarze” – powiedzia³.

Podczas rozmowy wiele uwagi poœwiêcono procesowi demokratyzacji ¿ycia polityczne-
go i spo³ecznego w Katarze. Wkrótce w tym kraju odbêd¹ siê wybory wed³ug zasad nakreœlo-
nych w nowej konstytucji, które bêd¹ znacz¹cym krokiem w budowaniu demokracji
parlamentarnej w Katarze.

Marsza³ek B. Borusewicz zaprosi³ przewodnicz¹cego Rady Doradczej Kataru do z³o¿e-
nia wizyty w Polsce.

Kwestie gospodarcze zdominowa³y spotkanie marsza³ka Senatu z emirem Kataru, szej-
kiem Hamadem Bin Khalifem Al-Thani. Mówiono m.in. o potrzebie uruchomienia po³¹czenia
lotniczego miêdzy obu krajami, co mog³oby s³u¿yæ tak¿e zacieœnieniu stosunków handlowych.

Marsza³ek B. Borusewicz przekaza³ emirowi zaproszenie, wystosowane przez prezyden-
ta Lecha Kaczyñskiego, do z³o¿enia wizyty w Polsce. Zaproszenie zosta³o przyjête z zadowo-
leniem.
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Podczas wizyty w Katarze marsza³ek Senatu spotka³ siê te¿ z wiceszefem – zrzeszaj¹cej
g³ównie prywatnych przedsiêbiorców – lokalnej Izby Handlowej Mohammedem Bin Towarem
Al-Kuwarim. W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 50 polskich biznesmenów oraz miejscowi
przedsiêbiorcy.

M. Bin Towar Al-Kuwari zaznaczy³, ¿e gospodarka Kataru rozwija siê dynamicznie; 62%
produktu krajowego brutto pochodzi z wydobycia oraz przerobu ropy i gazu. Doda³ jednak, ¿e
negatywnymi czynnikami s¹ spadek kursu dolara oraz wysoka, siêgaj¹ca 14%, inflacja. Mimo

wszystko – jak zaznaczy³ – miejscowe rynki rozwijaj¹ siê dynamicznie. W ostatnich latach
wzrost gospodarczy wynosi³ oko³o 10% rocznie. Najlepiej rozwijaj¹ce siê ga³êzie to sektor nie-
ruchomoœci, bankowoœæ, turystyka i hotelarstwo. „Przywiezienie tutaj przedstawicieli biznesu
by³o decyzj¹ ze wszech miar s³uszn¹” – powiedzia³ prezes Izby.

Polska delegacja wziê³a te¿ udzia³ w targach „Qatar Project 2008”, najwiêkszej imprezie
wystawienniczej w Katarze w tym roku.

9 kwietnia marsza³ek Senatu wraz z towarzysz¹cymi mu przedsiêbiorcami przebywa³ na
terenie gazoportu w Ras Laffan, w pobli¿u stolicy Kataru – Dohy. Polska delegacja zapozna³a
siê z mo¿liwoœciami prze³adunkowymi tego portu oraz planami jego rozwoju.

* * *

8 kwietnia br. wizytê w Senacie z³o¿y³ prezydent Republiki Bu³garii Georgi Pyrwa-
now wraz z delegacj¹. Goœcia przyj¹³ wicemarsza³ek Marek Zió³kowski.

Wicemarsza³ek M. Zió³kowski wysoko oceni³ rozwój stosunków polsko-bu³garskich. Za-
znaczy³, ¿e równie dobrze rozwija siê wspó³praca gospodarcza miêdzy obu krajami i stale roœ-
nie zainteresowanie polskich przedsiêbiorców rynkiem bu³garskim. Wicemarsza³ek
pogratulowa³ Bu³garii szybkiej ratyfikacji Traktatu Lizboñskiego.

Zdaniem prezydenta Bu³garii, bardzo dobrze uk³adaj¹ siê stosunki polityczne
polsko-bu³garskie, o czym œwiadcz¹ liczne wizyty i dialog na wszystkich szczeblach. Prezy-
dent G. Pyrwanow podkreœli³, ¿e du¿¹ wagê przywi¹zuje tak¿e do rozwoju kontaktów regional-
nych miêdzy miastami, województwami czy gminami. Wyrazi³ przekonanie, ¿e równie¿ Polska
bardzo szybko zakoñczy procedury zwi¹zane z przyjêciem Traktatu Lizboñskiego. Doda³, ¿e
spo³eczeñstwo bu³garskie by³o stale informowane o postanowieniach tego traktatu i decyzja
bu³garskiego parlamentu spotka³a siê z pe³nym spo³ecznym poparciem.

W opinii wicemarsza³ka M. Zió³kowskiego, Polakom tak¿e zale¿y na tym, by mieæ siln¹
Polskê w silnej Europie. Przynale¿noœæ obu krajów do Unii Europejskiej sprawi³a, ¿e mamy po-
dobne problemy, które wspólnie ³atwiej przezwyciê¿aæ, tak samo musimy zastanowiæ siê nad
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tym, jak zachowaæ narodow¹ to¿samoœæ we wspólnej Europie. Jednoczeœnie, zdaniem wice-
marsza³ka Senatu, przynale¿noœæ do UE otwiera nowe perspektywy wspó³pracy. Doda³, i¿
Bu³garia jest wa¿nym krajem z punktu widzenia rozwoju Europejskiej Polityki S¹siedztwa i sta-
bilizacji sytuacji na Ba³kanach Zachodnich.

Jak stwierdzi³ prezydent G. Pyrwanow, oba kraje powinny wiêcej wagi przyk³adaæ do ko-
ordynacji dzia³añ, zajmowania wspólnych stanowisk, tak jak czyni¹ to kraje Europy Pó³nocnej,
co nie godzi w interesy ca³ej Wspólnoty. Prezydent doda³, ¿e Bu³garia chcia³aby korzystaæ
z doœwiadczeñ Polski w uzyskiwaniu i wydawaniu unijnych funduszy, bo jak zaznaczy³, Bu³ga-
ria rozwija siê w bardzo szybkim tempie, nie tylko dziêki funduszom unijnym, ale te¿ bardzo do-
bremu wykorzystaniu w³asnych zasobów.

* * *

14 kwietnia br. w Lublanie odby³o siê spotkanie przewodnicz¹cych komisji kultury
parlamentów Unii Europejskiej.

W spotkaniu wziêli udzia³ przewodnicz¹cy senackiej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
senator Piotr £.J. Andrzejewski oraz przewodnicz¹ca sejmowej Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu pos³anka Iwona Œledziñska-Katarasiñska.

Spotkanie, przygotowane przez prezydencjê s³oweñsk¹, zwi¹zane by³o z ustanowieniem
przez Parlament Europejski i Radê UE bie¿¹cego roku Europejskim Rokiem Dialogu Miêdzy-
kulturowego.
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Kronika senacka

1 kwietnia br. zosta³a powo³ana Rada do spraw Polaków na Wschodzie na podstawie
art. 9 ust.1 ustawy z 7 wrzeœnia 2007 r. o Karcie Polaka. Rada stanowiæ bêdzie kolegialny
organ odwo³awczy od decyzji konsulów w sprawach o wydanie Karty Polaka. Szczegó³owy
tryb organizacji i obs³ugi rady okreœlaj¹ rozporz¹dzenia prezesa Rady Ministrów. Obs³ugê
administracyjn¹ i kancelaryjn¹ rady zapewnia KPRM.

W sk³ad rady, zgodnie z art. 10 ust 1 i 2 ww. ustawy, powo³ane zosta³y przez prezesa Ra-
dy Ministrów osoby wyró¿niaj¹ce siê wiedz¹ i doœwiadczeniem z zakresu spraw dotycz¹cych
Polonii i Polaków za granic¹. Kadencja cz³onków rady wynosi piêæ lat.

W sk³ad rady powo³ane zosta³y nastêpuj¹ce osoby:
Robert Baran – dyrektor Biura Ministra MSWiA, w latach 2001–2007 dyrektor Departa-

mentu Legalizacji Pobytu i Wykazu Cudzoziemców w Urzêdzie Repatriacji i Cudzoziemców,
gdzie odpowiada³ m.in. za prowadzenie postêpowañ odwo³awczych w sprawach dotycz¹cych
legalizacji pobytu cudzoziemców; wykszta³cenie prawnicze.

Micha³ Fr¹czkiewicz – radca szefa KPRM w Departamencie Prawnym, osoba odpo-
wiedzialna za przygotowanie i wdra¿anie ustawy o Karcie Polaka w KPRM; wykszta³cenie
prawnicze.

Artur Koz³owski – dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu, sekretarz Polonijnej Ra-
dy Konsultacyjnej przy marsza³ku Senatu, w latach 1999–2004 wicedyrektor Departamentu
Repatriacji i Obywatelstwa w MSWiA/URiC; wykszta³cenie prawnicze.

Ma³gorzata Krasuska – pracownik Departamentu Wspó³pracy Miêdzynarodowej w MEN,
by³y zastêpca dyrektora Departamentu Kszta³cenia Ogólnego i Specjalnego MEN nadzoruj¹cy
sprawy polonijne, by³y nauczyciel polonijny; filolog polski.

Marzena Krulak – naczelnik Wydzia³u Prawnego w Departamencie Konsularnym i Polonii
MSZ, wieloletni pracownik MSZ, konsul; wykszta³cenie prawnicze.

Anna Luboiñska-Rutkiewicz – przewodnicz¹ca Rady ds. UchodŸców i jej cz³onkini
w ubieg³ej kadencji, pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, by³y doradca ds. praw-
nych w Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka; radca prawny.

Zgodnie z par. 2 ust. 1 rozporz¹dzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji
wewnêtrznej i zasad funkcjonowania Rady do spraw Polaków na Wschodzie rada wybierze
przewodnicz¹cego na pierwszym posiedzeniu spoœród swojego sk³adu.

Ustawa o Karcie Polaka wesz³a w ¿ycie 29 marca br. Bêd¹ mogli ubiegaæ siê o ni¹ Polacy
zamieszkali za wschodni¹ granic¹ Polski. Karta dotyczy obywateli 15 pañstw. Bêdzie przyzna-
wana przez konsulów, a organem odwo³awczym od decyzji konsulów stanie siê Rada ds. Po-
laków na Wschodzie. Karta Polaka Ma byæ wa¿na przez 10 lat od momentu jej przyznania
i mo¿e byæ przed³u¿ana na wniosek zainteresowanego. Karty bêd¹ drukowane w Warszawie
i przesy³ane do konsulatów.

Karta Polaka wprowadza u³atwienia i przywileje dla Polaków, zamieszka³ych na Wscho-
dzie, gdy¿ nie jest tam uznawane podwójne obywatelstwo. Karta umo¿liwia m.in. refundacjê
wizy schengenowskiej, dostêp do polskich szkó³ i uczelni oraz u³atwienia w uzyskiwaniu sty-
pendiów, a tak¿e podejmowanie pracy i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce.

* * *

4 kwietnia br. w Senacie wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski wrêczy³ nagrody
laureatom „Konkursu wiedzy o parlamencie RP oraz ludziach tworz¹cych jego dzieje”.
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Konkurs, pod patronatem marsza³ka Senatu RP oraz kuratorów oœwiaty, jest organizo-
wany w poszczególnych województwach od 15 lat. W tegorocznej edycji konkursu do wziêcia
udzia³u zaproszono m³odzie¿ z województw œwiêtokrzyskiego i ³ódzkiego.

Gratuluj¹c laureatom konkursu, wicemarsza³ek Z. Romaszewski wyrazi³ zadowolenie, ¿e
w tym roku tak liczna grupa m³odzie¿y wykaza³a zainteresowanie histori¹ polskiej demokracji,
co jest szczególnie wa¿ne teraz, kiedy rozstrzygaj¹ siê istotne dla Polski kwestie zwi¹zane
z traktatem lizboñskim. Wicemarsza³ek podkreœli³, ¿e startuj¹c w konkursie, jego uczestnicy
podjêli siê tak¿e zadania popularyzacji wiedzy o parlamentaryzmie. Jak stwierdzi³, demokracji
nale¿y siê uczyæ nieustannie, poniewa¿ polega ona na budowaniu konsensusu spo³ecznego.

Fina³ konkursu odby³ siê 3 kwietnia br. w gmachu Senatu. Ka¿dy z 12 finalistów odpowia-
da³ na 3 pytania, zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie. Pierwsze miejsce wœród m³o-
dzie¿y gimnazjalnej zaj¹³ Roch Kowalski z gimnazjum nr 29 w £odzi, drugie – Adrian Król
z gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim, a trzecie – Amadeusz Kazanowski z prywat-
nego gimnazjum w Skar¿ysku Kamiennej.

W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych zwyciê¿y³ Dominik D¹browski z Zespo³u Szkó³
nr 2 w Opatowie, drugie i trzecie miejsce zajêli uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Boles³awa Prusa w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Skierniewicach – Piotr Kwiat-
kowski i Piotr Mêdryga³.
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W poprzednich edycjach konkursu uczestniczy³a m³odzie¿ z by³ych województw: kosza-
liñskiego, bielskiego oraz z województw: podkarpackiego, opolskiego, warmiñsko-mazurskiego,
ma³opolskiego, lubelskiego i wielkopolskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii polskiego parlamentu, o wspó³czes-
nej roli, znaczeniu i funkcjonowaniu Senatu i Sejmu, zasad demokracji parlamentarnej, a tak¿e
przybli¿enie m³odzie¿y postaci zwi¹zanych z histori¹ parlamentaryzmu. Uczestnicy konkursu
wykazuj¹ siê znajomoœci¹ prawa konstytucyjnego, procesu legislacyjnego, praw obywatel-
skich oraz historii Polski. Wiedza zdobyta podczas konkursu sprzyja wzrostowi œwiadomoœci
spo³ecznej i przybli¿a m³odzie¿y mechanizmy funkcjonowania pañstwa.

* * *

6 kwietnia br., mimo utrudnieñ stwarzanych przez miejscowe w³adze, w Grodnie i Brze-
œciu, na Bia³orusi, odby³o siê Trzecie Polskie Dyktando.

W dyktandzie w Grodnie, które przeprowadzono w kompleksie budynków, gdzie miesz-
cz¹ siê Polska Macierz Szkolna i konsulat, wziê³a udzia³ wicemarsza³ek Krystyna Bochenek.
Do sprawdzianu przyst¹pi³o oko³o 260 osób w wieku od 13 do ponad 80 lat. Uczestnicy pisali
w czterech ró¿nych salach, niektórzy – z braku miejsca – na pod³odze. W najwiêkszej sali tekst
dyktanda, przygotowany przez naukowców z uniwersytetu w Bia³ymstoku, odczyta³ dzienni-
karz Tadeusz Sznuk. Grand Prix grodzieñskiego dyktanda oraz telewizor zdoby³a nauczyciel-
ka plastyki z polskiej szko³y w Wo³kowysku Miros³awa Smirnowa.

Jak podkreœli³a wicemarsza³ek K. Bochenek, pomys³odawczyni ogólnopolskiego dyktan-
da odbywaj¹cego siê od 20 lat w Katowicach, wœród pisz¹cych dyktando w Grodnie panowa³a
atmosfera skupienia i spokoju. Na koniec uczestnicy i goœcie odœpiewali „Rotê”. „Ma³o s³ów,
du¿o serca. To by³o najbardziej niezwyk³e dyktando, w jakim uczestniczy³am, piêkna lekcja
polskoœci” – powiedzia³a dziennikarzom wicemarsza³ek Senatu i podkreœli³a, ¿e impreza na
Bia³orusi nie by³a imprez¹ przeciw komukolwiek.

Dyktando na Bia³orusi jest organizowane co dwa lata przez Polsk¹ Macierz Szkoln¹. Idea
zorganizowania pierwszego polskiego dyktanda w tym kraju zrodzi³a siê po przeprowadzeniu
polskiego dyktanda w Wiedniu w paŸdzierniku 2003 r. 17 kwietnia 2004 r., po raz pierwszy po
wielu latach, w ³awach szko³y œredniej nr 36 w Grodnie, zwanej potocznie szko³¹ polsk¹,
zasiad³o ponad 230 uczestników ze wszystkich zak¹tków Bia³orusi. Pisa³y dwie grupy wieko-
we – od 14 do 18 lat i od 19. roku ¿ycia wzwy¿. Najstarsza uczestniczka mia³a 82 lata.

Zagraniczne edycje dyktanda odby³y siê ju¿ w Austrii, Francji i – za poœrednictwem Pol-
skiego Radia – w Szwecji. Byæ mo¿e impreza odbêdzie siê równie¿ w Irlandii, gdzie pomys³em
zainteresowana jest tamtejsza m³oda polska emigracja.

* * *

8 kwietnia br. w Senacie odby³a siê konferencja „Jak stworzyæ prawo autorskie na
miarê XXI wieku – pierwsze kroki”, zorganizowana przez Komisjê Gospodarki Narodowej.

Spotkanie otworzy³ zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej Marek
Trzciñski. G³os zabrali tak¿e wicemarsza³ek Krystyna Bochenek i cz³onek Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji Piotr Boroñ.

Celem konferencji by³a analiza funkcjonuj¹cego w Polsce systemu praw autorskich, jego
aspekt gospodarczy i prawny, m.in. w zakresie zbiorowego zarz¹dzania prawami, relacji po-
miêdzy u¿ytkownikami a organizacjami zbiorowego zarz¹dzania, a tak¿e wobec orzeczeñ
s¹dowych, prawa europejskiego i doœwiadczeñ innych krajów Unii Europejskiej. Podjêto tak¿e
dyskusjê nad nowymi rozwi¹zaniami, które powinny siê znaleŸæ w nowej ustawie reguluj¹cej
prawo autorskie.

Do udzia³u w spotkaniu zaproszono ekspertów w dziedzinie prawa autorskiego, przed-
stawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki, Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, Urzêdu Ochrony Konkurencji
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i Konsumentów, a tak¿e osoby reprezentuj¹ce nadawców i operatorów catv oraz organizacje
zbiorowego zarz¹dzania prawami.

Wiêkszoœæ uczestników konferencji skupi³a siê na pokazaniu niedoskona³oœci obowi¹zu-
j¹cego w Polsce prawa autorskiego. W swoich wyst¹pieniach paneliœci zgadzali siê co do jed-
nego: ¿e obowi¹zuj¹ce obecnie w Polsce prawo autorskie jest niedoskona³e i zawiera
przepisy, które zamiast porz¹dkowaæ rynek, wprowadzaj¹ chaos i antagonizuj¹ œrodowiska
twórców i nadawców.

„Obecnie istniej¹cy system zbiorowego zarz¹dzania prawem autorskim stworzony zosta³
w warunkach bardzo odbiegaj¹cych od dzisiejszych. Podstawowe pojêcia prawa autorskiego
takie jak -liczne odtworzenie, -liczne udostêpnienie czy wielokrotnianie maj¹ dziœ zupe³nie inny
zakres znaczeniowy” – podkreœli³ prof. Wojciech Kowalski z Uniwersytetu Œl¹skiego. W swoim
wyst¹pieniu omówi³ on stan prawny wynikaj¹cy z obowi¹zuj¹cego obecnie prawa autorskiego.

W opinii specjalisty od prawa autorskiego mecenasa Jacka Bia³obrzeskiego, prawo au-
torskie z za³o¿enia ma chroniæ dobro twórcy, tymczasem obowi¹zuj¹ce obecnie w Polsce
chroni raczej interesy organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi. Co wiêcej, jak
stwierdzi³, sposób gospodarowania zebranymi œrodkami przez te organizacje jest w Polsce
nieprzejrzysty i w niewystarczaj¹co kontrolowany.
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Podobny pogl¹d wyrazi³ mecenas Karol Kuch, specjalista do spraw prawa autorskiego
z kancelarii „Grynhoff, WoŸny i Wspólnicy”. Jego zdaniem, absurdem obowi¹zuj¹cego obecnie
prawa jest umo¿liwienie organizacjom zbiorowego zarz¹dzania wymuszania na twórcach wy-
³¹cznoœci na zarz¹dzanie prawami do ich dzie³. Regulaminy takich organizacji jak Zwi¹zek Pol-
skich Artystów Fotografików czy Zwi¹zek Stowarzyszeñ Artystów Wykonawców zak³adaj¹, ¿e
twórcy nie mog¹ podpisaæ z nimi umowy tylko w odniesieniu do niektórych aspektów swojej dzia-
³alnoœci, a innych realizowaæ za poœrednictwem konkurencyjnych organizacji. Obowi¹zuje zasa-
da „wszystko albo nic”, która jest sprzeczna z zasad¹ wolnej konkurencji i godzi w interesy
twórców. „Takie przyk³ady absurdów w obowi¹zuj¹cym prawie mo¿na by mno¿yæ” – stwierdzi³
K. Kuch. Jego zdaniem, newralgicznym punktem obowi¹zuj¹cego prawa jest liczba dzia³aj¹cych
na polskim rynku organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi. W sumie dzia³a ich
w Polsce 14, a zakresy ich roszczeñ czêsto siê krzy¿uj¹. Doprowadza to do sytuacji, gdy nadaw-
ca transmituj¹cy film, zap³aciwszy tantiemy filmowcom, nie mo¿e byæ pewien, czy za jakiœ czas
nie zg³osz¹ siê z roszczeniami dotycz¹cymi tego samego dzie³a przedstawiciele choreografów
czy muzyków. W takiej sytuacji nie sposób oszacowaæ ostatecznych kosztów nadania czy trans-
misji. Wymusza to na nadawcach koniecznoœæ zachowywania w bud¿ecie rezerw finansowych,
powoduje trudnoœci w wycenie wartoœci takich przedsiêbiorstw na gie³dzie.

Jak mówi³, niejasnoœæ prawa i koniecznoœæ rozwi¹zywania problemów s¹downie powo-
duje, ¿e du¿y procent tantiem, które powinny trafiæ do kieszeni twórców, po¿eraj¹ koszta pro-
wadzenia spraw. Twórcy op³acaj¹ tak¿e z tantiem nadmiernie rozbudowan¹ administracjê
organizacji zbiorowego zarz¹dzania. Jednym z pomys³ów na reformê prawa autorskiego,
wysuniêtych przez mecenasa K. Kucha, jest stworzenie parasolowej organizacji zbiorowego
zarz¹dzania prawami autorskimi – jedynej, która negocjowa³aby z nadawcami.

Podczas konferencji na temat oczekiwañ, które powinna spe³niæ nowa ustawa reguluj¹ca
prawo autorskie, wypowiadali siê prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski,
prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Edward Pa³³asz, wiceprezes Polskiej Izby Komunikacji
Elektronicznej Tomasz Wêgrzyñski, cz³onek Rady Nadzorczej TV Polsat SA Józef Birka,
prof. Marian Kêpiñski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz mecenas Adam
Jucewicz.

W opinii prof. M. Kêpiñskiego, ca³a problematyka organizacji zbiorowego zarz¹dzania
prawami wymaga opracowania ca³oœciowego. Jako po¿¹dane wskaza³ stworzenie – na wzór
niemiecki – odrêbnej ustawy o zbiorowym zarz¹dzaniu poza prawem autorskim.

Jak oceni³ wiceprezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej T. Wêgrzyñski, podejmo-
wane w ostatnich latach nowelizacje prawa autorskiego to fragmentaryczne próby naprawiania
braków lub usuwania b³êdów, wskazanych np. w orzeczeniach Trybuna³u Konstytucyjnego.
Obowi¹zuj¹ca ustawa nadal jest w wielu miejscach wadliwa i niezgodna z prawem unijnym.

W opinii reprezentowanego przez niego œrodowiska, nale¿y przeprowadziæ w³aœciw¹ im-
plementacjê prawa wspólnotowego na polu reemisji kablowej: po pierwsze, zapewniæ mo¿li-
woœæ przeniesienia praw na nadawcê tak, aby to z nim mo¿na by³o zawrzeæ umowê reemisji
i po drugie – zapewniæ udzia³ bezstronnego mediatora, który u³atwi dojœcie do porozumienia
stron umów prawnoautorskich. Kolejny postulat dotyczy³ zapewnienia kompletnoœci oferty
i pewnoœci nabycia wszystkich praw. Jak stwierdzi³ wiceprezes T. Wêgrzyñski, nale¿y przyj¹æ
model, w którym bêdzie jasno okreœlona rola organizacji dominuj¹cej na danym polu eksploa-
tacji, wobec której inne organizacje zbiorowego zarz¹dzania formu³owa³yby swoje oczekiwa-
nia finansowe. Dziêki temu u¿ytkownik bêdzie wiedzia³, od kogo te prawa mo¿e nabywaæ
i komu zap³aciæ. Zawarte obecnie w ustawie przepisy powoduj¹, ¿e definicje zarówno grup up-
rawnionych, pól eksploatacji, jak i samego przedmiotu ochrony s¹ niejednoznaczne.

Kolejny postulat opiera³ siê na przekonaniu, ¿e system tworzenia op³at za prawa autor-
skie musi odwzorowywaæ faktycznie odbywaj¹cy siê obrót gospodarczy, który wykorzystuje
prawa autorskie i pokrewne. Wobec tego nale¿y wykorzystaniu praw przypisaæ naturalne ce-
chy gospodarcze: towar, producent, cena, dostawca, odbiorca. Jak stwierdzi³ wiceprezes T.
Wêgrzyñski, potrzebne s¹ jasne przepisy i procedury umo¿liwiaj¹ce okreœlanie ³¹cznej wyso-
koœci stawek czyli ceny praw na danym polu eksploatacji.

SENACKA

49



Zdaniem wiceprezesa Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, musi istnieæ mo¿liwoœæ
okreœlenia globalnego obci¹¿enia u¿ytkowników z tytu³u wykorzystania praw autorskich i pokrew-
nych. Ta kwota powinna byæ tak dobrana, aby twórcy i wykonawcy otrzymywali odpowiednie wy-
nagrodzenie, a œrodki rozpowszechniania na danym polu nie by³y w ¿adnej mierze hamowane.

Pochodnym poprzedniego postulatu by³ kolejny, dotycz¹cy koniecznoœci oparcia relacji
uprawniony – u¿ytkownik na umowie cywilnoprawnej, a nie na decyzji administracyjnej. Usta-
wa powinna uwzglêdniaæ fakt, ¿e sposób wykorzystania utworów jako czêœci relacji gospodar-
czych stron jest przedmiotem umowy cywilnej i musi podlegaæ negocjacji. Zgodnie
z dyrektywami UE, negocjacje powinien wspomagaæ bezstronny mediator, a ewentualne spo-
ry powinny byæ rozstrzygane nie przed urzêdami pañstwowymi, ale na drodze cywilnoprawnej,
z poszanowaniem konstytucyjnej zasady prawa do s¹du. Jako w³aœciwy w tej materii wicepre-
zes T. Wêgrzyñski wskaza³ S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub inny wyspecjalizo-
wany s¹d gospodarczy.

Ona koniec wiceprezes omówi³ postulat neutralnoœci technologicznej. Reprezentowana
przez niego izba stoi na stanowisku, ¿e us³ugi powinny byæ opisane zgodnie z funkcj¹, jak¹
pe³ni¹ w stosunku do odbiorcy. Obecnie us³ugê mo¿na realizowaæ poprzez ró¿ne rozwi¹zania
technologiczne. W œwietle prawa autorskiego, niezale¿nie od technologii, jak¹ reemisja zosta-
nie wykonana, powinna byæ ona postrzegana jednorodnie, powinny obowi¹zywaæ za ni¹ takie
same stawki (tantiemy). Wynagrodzenie dla twórcy natomiast powinno byæ zwi¹zane z t¹ czê-
œci¹ us³ugi, która bezpoœrednio zale¿y od jego wk³adu twórczego. Jednoczeœnie zupe³nie nie
powinno byæ zale¿ne od rodzaju technologii, w jakiej serwis jest dostarczany. Tak¿e w posza-
nowaniu neutralnoœci technologicznej powinny byæ kszta³towane odrêbne pola eksploatacji.

Na zakoñczenie swojego wyst¹pienia wiceprezes stwierdzi³, ¿e oczekiwania polskich
operatorów w stosunku do legislatora s¹ niezmienne od kilku lat. „Chcemy wreszcie jasnych
i precyzyjnych odpowiedzi na cztery krótkie pytania: komu, za co, ile i w jaki sposób mamy p³a-
ciæ za prawa autorskie? Nikt z nas nie ma w¹tpliwoœci, ¿e praca twórcza powinna byæ chronio-
na i wynagradzana” – stwierdzi³.

Podczas konferencji o potrzebie wypracowania konsensu w kwestii zmiany prawa autor-
skiego mówili dr Marek Bukowski z Uniwersytetu Jagielloñskiego i dyrektor generalny w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jaros³aw Czuba.

Na zakoñczenie uczestnicy senackiego spotkania dziêkowali za umo¿liwienie debaty na
temat obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa autorskiego i kierunków jego zmiany. Jednoczeœnie
zwracali uwagê, ¿e przeprowadzona dyskusja skupi³a siê przede wszystkim na aspektach
ekonomicznych, czêsto z pominiêciem kontekstu kultury i twórców. Dlatego postulowano zor-
ganizowanie kolejnego spotkania, bardziej ukierunkowanego na tê problematykê. Zorganizo-
wanie takiej konferencji zapowiedzia³a wiceprzewodnicz¹ca Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu senator Barbara Borys-Damiêcka.

* * *

9 kwietnia br. odby³o siê posiedzenie Parlamentarnego Zespo³u ds. Wspó³pracy z Or-
ganizacjami Pozarz¹dowymi. Tematem obrad by³o „Zwolnienie z podatku VAT od darowizn
¿ywnoœciowych na cele spo³eczne”.

Zaprezentowano m.in. efekty dotychczasowych prac zespo³u, dotycz¹cych zwolnieñ
z podatku VAT w tym zakresie. W dyskusji wziêli udzia³ cz³onkowie zespo³u, zaproszeni eks-
perci strony pozarz¹dowej oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

* * *

15 kwietnia br. w Warszawie przed pomnikiem Bohaterów Getta odby³y siê uroczyste
obchody 65. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim.

W uroczystoœciach wziêli udzia³ prezydent Izraela Szymon Peres i prezydent Lech Ka-
czyñski, którym towarzyszyli m.in. premier Donald Tusk, marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komo-
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rowski, wicemarsza³ek Senatu Krystyna Bochenek, ministrowie spraw zagranicznych Polski
Rados³aw Sikorski i Francji Bernard Kouchner, delegacja rz¹du USA, przedstawiciele ducho-
wieñstwa wszystkich wyznañ, przedstawiciele Wojska Polskiego, w³adze Warszawy i wielu
miast europejskich oraz m³odzie¿ polska i izraelska.

Na uroczystoœci zostali zaproszeni: ¿yj¹cy powstañcy Getta Warszawskiego – Marek
Edelman, Kazik Symcha Rotem, Pnina Greenspan, Hela Rufeisen, Luba Gawisar; powstañcy
i uciekinierzy z obozu zag³ady w Sobiborze – Thomas Blatt, Symcha Bialowitz, Filip Bialowitz,
Lea Bialowitz, Regina Zielinski, Arkadia Weisspapier; bojownicy powstania warszawskie-
go – Stanis³aw Aronson oraz Samuel Willenberg.

Prezydent L. Kaczyñski – w imieniu swoim i Polaków – z³o¿y³ pok³on ¿o³nierzom Getta
Warszawskiego. „¯o³nierze warszawskiego Getta nie walczyli o zwyciêstwo, walczyli o honor;
podjêli walkê w warunkach beznadziejnych, walczyli z wyj¹tkowym bohaterstwem” – powie-
dzia³ prezydent. Jak zaznaczy³, uroczystoœæ rocznicowa jest przede wszystkim ho³dem dla
bohaterów, a z drugiej strony – „œwiadectwem naszej pamiêci i naszej czujnoœci”.

Imiê wszystkich bohaterów powstania w Getcie Warszawskim powinno byæ – zdaniem
prezydenta Izraela S. Peresa – „wywy¿szone i uœwiêcone”. „Patrzymy w przysz³oœæ, zawsze
jednak bêdziemy nosili w swoim sercu balast przesz³oœci, z tym co straszne, z tym co niepojê-
te” – podkreœli³ w swoim przemówieniu prezydent Izraela.

„Pragniemy zemsty, ale innego rodzaju: po zag³adzie i wojnach my pragniemy pokoju, to
jest nasza zemsta” – mówi³ prezydent S. Peres. Jak podkreœli³, „pragnienie pokoju po zag³a-
dzie i wojnach jest zemst¹ synów œwiat³a nad synami mroku”.

Prezydent Izraela przypomnia³, ¿e wiêkszoœæ powstañców getta zginê³a, ¿e przegrali
walkê. Ale – jego zdaniem – z punktu widzenia historii jeszcze nie by³o takiego zwyciêstwa.
„By³o to zwyciêstwo cz³owieka nad cz³owieczym bestialstwem (...) nieliczni przeciw wielu (...).
Ci nieliczni mieli sumienie, ci liczni szatana w ca³ej jego ohydzie” – mówi³.

Podczas uroczystoœci odby³ siê apel poleg³ych, a naczelny rabin Polski Michael Schud-
rich odmówi³ za poleg³ych w powstaniu kadisz.

W modlitwie ekumenicznej za zmar³ych wziêli udzia³ biskup polowy WP gen. dyw. Tade-
usz P³oski, ewangelicki biskup polowy gen. Ryszard Borski oraz prawos³awny biskup polowy
gen. Miron Chodakowski. Psalm „El Malle Rachamim” odœpiewa³ kantor Joseph Malowany.
Jako wyraz ho³du dla poleg³ych w powstaniu w Getcie Warszawskim z³o¿ono wieñce, m³o-
dzie¿ izraelska i polska z³o¿y³a wi¹zanki ¿ó³tych tulipanów, u stóp pomnika zapali³a znicze.
W imieniu Senatu kwiaty pod pomnikiem z³o¿y³a wicemarsza³ek K. Bochenek wraz z senatora-
mi Piotrem £.J. Andrzejewskim i Andrzejem Personem.

Na zakoñczenie uroczystoœci prezydenci Polski i Izraela Lech Kaczyñski i Szymon Peres
obejrzeli miejsce naprzeciwko pomnika Bohaterów Getta, gdzie powstanie Muzeum Historii
¯ydów Polskich.
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