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Uroczyste Zgromadzenie
Pos³ów i Senatorów
Rzeczypospolitej Polskiej

17 kwietnia br. w Senacie odby³o siê Uroczyste Zgromadzenie Pos³ów i Senatorów Rze-
czypospolitej Polskiej, podczas którego wyst¹pi³ prezydent Pañstwa Izrael Szymon Peres.

Goœcia powita³ marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz. Jak powiedzia³, ma poczucie, ¿e
to chwila, „której szczerze wszyscy pragnêliœmy doczekaæ”. Przypomnia³, ¿e okupacja nie-
miecka to najbardziej tragiczny etap historii ¯ydów w Polsce. Zniszczono wówczas niemal ca³y
naród. „Jednak tradycja tego narodu jest kultywowana. Dbaj¹ o to tak¿e sami Polacy” – pod-
kreœli³ marsza³ek.

Jak powiedzia³, na wielowiekowe doœwiadczenie wspó³¿ycia narodów polskiego i izrael-
skiego sk³adaj¹ siê zarówno momenty pomyœlne, jak i tragiczne. „Pamiêæ o wspólnej historii
nie mo¿e byæ wybiórcza” – stwierdzi³ i podkreœli³, ¿e wspólnie z marsza³kiem Sejmu Bronis³a-
wem Komorowskim nale¿y do pokolenia, które walczy³o o sprawiedliw¹ pamiêæ.

Marsza³ek B. Borusewicz przypomnia³, ¿e prezydent Izraela jest laureatem Pokojowej
Nagrody Nobla. „Prezydent Peres udowodni³, ¿e ustanowienie pokoju w tej czêœci œwiata jest
mo¿liwe. I dopóki ludzie tacy jak pan, Panie Prezydencie, s¹ w polityce, dopóty jest na to na-
dzieja”.

Przemawiaj¹c do pos³ów i senatorów, prezydent S. Peres porówna³ odrodzon¹ demokra-
tyczn¹ Polskê do rodz¹cego siê motyla. Jak mówi³, zanim motylowi wyrosn¹ skrzyd³a, odczu-
wa on „ból pleców”. „W Polsce mo¿na czuæ ten ból pleców, poniewa¿ skrzyd³a zaczynaj¹
wyrastaæ. I za pomoc¹ tych skrzyde³ bêdzie mog³a siê wznieœæ na wy¿yny i odleg³oœci, dotrzeæ
daleko” – powiedzia³.

„Jest ju¿ najwy¿szy czas, ¿eby naród polski móg³ pofrun¹æ tak jak powinien, jak powinien
siê wspinaæ na szczyty i na wy¿yny” – stwierdzi³ prezydent Izraela.

Prezydent S. Peres podkreœli³, ¿e dziedzictwo polskich ¯ydów bêdzie wp³ywaæ na naród
¿ydowski przez wiele pokoleñ. „Nie da siê go wymazaæ i nie wolno tego zrobiæ” – zaznaczy³.

Jak powiedzia³, „dziedzictwo polskich ¯ydów istnieje w wymiarze duchowym, nawet jeœli
fizycznie ¿ydostwo zosta³o zlikwidowane. Dziedzictwa tego nie mo¿na zg³adziæ, bêdzie ono
¿y³o i przebrzmiewa³o we wspó³czesnej kulturze izraelskiej”.
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Prezydent przypomnia³, ¿e od XVII wieku Polska by³a najwiêkszym oœrodkiem ¿ycia ¿y-
dowskiego w Europie. „Mimo i¿ ¯ydzi byli niejednokrotnie ofiarami rozruchów antysemickich
(...), to w Polsce los by³ dla nich ³askawszy ni¿ w innych krajach europejskich” – powiedzia³.

„W Polsce rozwija³a siê prasa ¿ydowska (...), swego rodzaju parlament ¿ydowski (...),
mówiono tu po ¿ydowsku (...)” – kontynuowa³.

Zdaniem prezydenta Izraela, „wszystko rozprys³o siê w czasie II wojny œwiatowej, a po
niej – w roku 1968, gdy wielu ¯ydów musia³o wyjechaæ z Polski”.

„S¹ tacy, którzy twierdz¹, ¿e w roku 1968 zakoñczy³ siê ¿ydowski rozdzia³ w historii Pol-
ski, a wraz z nim polski rozdzia³ w historii ¯ydów” – podkreœli³.

W ocenie S. Peresa, „by³ to b³¹d”, bo – jak zaznaczy³ – „ten historyczny rozdzia³ pozosta-
nie szczególny w historii obydwu narodów oraz w to¿samoœci i waszej, i naszej”.

Prezydent wspomina³ te¿ tysi¹cletni¹ wspóln¹ historiê Polaków i ¯ydów, mówi³ o przeni-
kaj¹cej siê kulturze i o wiêzach ³¹cz¹cych mieszkañców odrodzonego Izraela z Polsk¹.

„Przyby³em (...) do was w imieniu umar³ych i ¿ywych. Umar³ych z przesz³oœci i ¿ywych
z teraŸniejszoœci, i wierzê, ¿e tak¿e w imieniu tych, którzy urodz¹ siê jutro. Przyby³em, aby od-
mówiæ kadysz i zaœpiewaæ Hatikwê” – oœwiadczy³ S. Peres.

Zaznaczy³, ¿e chce te¿ spojrzeæ „w oczy historii przeplatanej g³êbokim bólem i wielk¹ na-
dziej¹, historii przypominaj¹cej górski krajobraz, krajobraz z³o¿ony z niebotycznych szczytów
i bezdennych przepaœci”.

„Przyby³em z nowego Izraela do nowej Polski. Z Izraela starego jak dziesiêæ przykazañ
i nowego jak Internet; do nowej Polski, wyzwolonej spod jarzma okupacji, przechodz¹cej pro-
ces modernizacji i w³¹czaj¹cej siê do Europy, pragn¹cej spe³niæ pozytywn¹ rolê w ¿yciu XXI
wieku” – powiedzia³ prezydent Izraela.

Oœwiadczy³ te¿, ¿e jego kraj jest gotowy zrezygnowaæ z ziemi, aby uzyskaæ pokój z Pale-
styñczykami. „P³aciliœmy wielk¹ cenê wojen i nie zawahaliœmy siê zap³aciæ tak¿e ceny za po-
kój. Pokój dla pokoju” – podkreœli³.

Jak doda³, Izrael zwróci³ Egiptowi wszystkie jego ziemie, „ca³¹ wodê i ca³¹ ropê, by osi¹g-
n¹æ pokój”. Podobnie wypowiedzia³ siê o pokoju z Jordani¹.

„I jesteœmy gotowi zrezygnowaæ z ziemi, aby uzyskaæ prawdziwy pokój z Palestyñczyka-
mi i umo¿liwiæ im za³o¿enie w³asnego pañstwa, pañstwa s¹siedzkiego, kwitn¹cego ekonomi-
cznie, d¹¿¹cego do pokoju i mi³uj¹cego wolnoœæ” – powiedzia³ izraelski prezydent.

S. Peres przypomnia³, ¿e w 60-letniej historii pañstwo Izrael musia³o uczestniczyæ w sied-
miu wojnach. „Nieliczni przeciw wielu, sami przeciw koalicjom z³o¿onym z wielu krajów przy
niekorzystnym stosunku si³. Wed³ug zimnego bilansu si³, nie mieliœmy szans na zwyciêstwo
w tych wojnach. Ale zwyciê¿yliœmy” – zaznaczy³.

Uroczyste Zgromadzenie Pos³ów i Senatorów zakoñczy³o siê wyst¹pieniem marsza³ka Se-
jmu B. Komorowskiego, który podkreœli³, ¿e polscy ¯ydzi, ich kultura i dzieje, tak¿e te najtragicz-
niejsze, stanowi¹ czêœæ zarówno kultury i historii Izraela, jak i cz¹stkê naszej, polskiej historii.

Marsza³ek B. Komorowski przypomnia³ przedwojenn¹ tradycjê wielokulturowoœci Polski.
„Dlatego dzisiaj tradycja dawnej Rzeczypospolitej stanowi nasze bogactwo na szlaku europej-
skiej integracji. Idziemy t¹ drog¹ wraz z innymi narodami Europy, z tymi, z którymi przez wieki
¿yliœmy w jednym organizmie pañstwowym, czasami w zgodzie narodów, a czasami narodów
waœni” – powiedzia³ marsza³ek Sejmu.

Jak doda³, Polska idzie t¹ drog¹ razem z Litwinami, £otyszami, Ukraiñcami, a nawet
z Niemcami.

„Chcia³bym bardzo, aby Pan, Panie prezydencie, wywióz³ z Polski wspó³czesnej, Polski
niepodleg³ej i demokratycznej, Polski zakorzenionej w Unii Europejskiej, przekonanie, ¿e Pol-
scy ¯ydzi, ich kultura i dzieje, tak¿e te najtragiczniejsze, stanowi¹ zarówno czêœæ kultury i hi-
storii pañskiego narodu, jak i cz¹stkê naszej, polskiej historii" – zwróci³ siê marsza³ek Sejmu do
prezydenta Izraela.
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Posiedzenia senatu

10. posiedzenie Senatu

W dniach 23 i 24 kwietnia br. odby³o siê 10. posiedzenie Senatu. Obradom przewodni-
czyli marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie – Marek Zió³kowski, Zbigniew Ro-
maszewski i Krystyna Bochenek.

Porz¹dek posiedzenia obejmowa³:
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê – Kodeks pracy oraz ustawê

o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Kodeks pracy

oraz niektórych innych ustaw,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zak³adowym funduszu œwiadczeñ

socjalnych,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych

ustaw,
l drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom

jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci,
l debata nad roczn¹ strategi¹ polityczn¹ Komisji Europejskiej na rok 2009,
l informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej - Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Na-

rodowi Polskiemu o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia
2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.,

l drugie czytanie projektu uchwa³y dla uczczenia rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,
l zmiany w sk³adzie komisji senackich.

Senat poprawi³ ustawê o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pe³ni bardzo istotn¹ funkcjê – odpo-
wiada za realizacjê wa¿nych programów skierowanych do rolnictwa oraz sektora wiejskiego,
jak „Program rozwoju obszarów wiejskich” czy dop³aty obszarowe.

Dotychczas obowi¹zuj¹ca ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
uchwalona w 1993 r., by³a ju¿ wielokrotnie nowelizowana. Ponadto zmiany w przepisach unij-
nych, które mia³y miejsce w ostatnim czasie, spowodowa³y, ¿e konieczne by³o uchwalenie no-
wej ustawy.

Nowoœci¹ w projektowanej regulacji jest propozycja zmiany formy zatrudnienia dyrektorów
komórek organizacyjnych centrali agencji i ich zastêpców, a tak¿e zastêpców dyrektorów od-
dzia³ów regionalnych agencji. Stosunki pracy z tymi podmiotami, nawi¹zane na mocy dotych-
czasowych przepisów, z mocy ustawy sta³yby siê stosunkami pracy na podstawie powo³ania.

Senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska zg³osi³a kilkanaœcie poprawek do
ustawy. Zmiany zaproponowa³a tak¿e mniejszoœæ komisji, przedstawiono równie¿ wniosek
mniejszoœci o odrzucenie ustawy w ca³oœci.

Senat po dyskusji i g³osowaniach zdecydowa³ o wprowadzeniu 11 poprawek do ustawy.
Uchwalone zmiany miêdzy innymi eliminuj¹ zasadê, w myœl której prezesa agencji oraz

jego zastêpców powo³uje siê spoœród osób nale¿¹cych do pañstwowego zasobu kadrowego.

POSIEDZENIA SENATU

7



Ponadto, zgodnie z senack¹ poprawk¹, zastêpców prezesa agencji mia³by powo³ywaæ prezes
agencji, a nie, jak przewiduje ustawa, minister w³aœciwy do spraw rozwoju wsi. Zdaniem Sena-
tu, rozwi¹zanie rozszerzaj¹ce kr¹g osób, które bêd¹ mog³y pe³niæ funkcjê prezesa agencji
b¹dŸ zastêpcy prezesa agencji, umo¿liwi powo³anie na te stanowiska najlepszych specjali-
stów, doœwiadczonych menad¿erów, którzy, z jednej strony, bêd¹ mieli odpowiednie kwalifika-
cje w zakresie prawa i polityki Unii Europejskiej dotycz¹cej rolnictwa, a z drugiej
– doœwiadczenie w zarz¹dzaniu m.in. œrodkami finansowymi, w tym œrodkami publicznymi, za-
sobami ludzkimi, systemami informatycznymi, czy te¿ w zarz¹dzaniu informacj¹. Jednoczeœ-
nie, zdaniem Senatu, prezes agencji powinien sam decydowaæ o tym, kto bêdzie jego
zastêpc¹, szczególnie je¿eli weŸmie siê pod uwagê fakt, i¿ to on ponosi odpowiedzialnoœæ za
dzia³alnoœæ agencji.

Kolejna poprawka umo¿liwia, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, ³¹czenie biur
powiatowych, tak aby jedno mog³o obejmowaæ obszar wiêcej ni¿ jednego powiatu. W œwietle
poprawki Senatu minister w³aœciwy do spraw rozwoju wsi bêdzie móg³ wyznaczyæ, w drodze
rozporz¹dzenia, biura powiatowe, które podlegaj¹ ³¹czeniu, bior¹c pod uwagê liczbê podmio-
tów obs³ugiwanych przez biuro powiatowe na obszarze powiatu. Zdaniem Senatu, takie roz-
wi¹zanie zwiêkszy efektywnoœæ wydatkowania œrodków publicznych i umo¿liwi dostosowanie
siatki biur powiatowych agencji do potrzeb lokalnych. G³ównym czynnikiem, który mia³by byæ
brany pod uwagê przy podejmowaniu decyzji o po³¹czeniu biur powiatowych, jest liczba pod-
miotów obs³ugiwanych przez biuro na terenie powiatu, niektóre bowiem biura obs³uguj¹ tak
ma³¹ liczbê podmiotów, i¿ zasadne staje siê pytanie o celowoœæ ich funkcjonowania. Upowa¿-
nienie dla ministra w³aœciwego do spraw rozwoju wsi ma charakter fakultatywny, a wiêc nie na-
k³ada na ministra obowi¹zku wydania przedmiotowego rozporz¹dzenia, ale daje mu tak¹
mo¿liwoœæ.

Dwie dalsze poprawki zmierzaj¹ do tego, aby dyrektorzy komórek organizacyjnych
w centrali agencji i ich zastêpcy zatrudniani byli na dotychczasowych zasadach. Zdaniem Se-
natu, nie ma uzasadnienia, aby osoby pracuj¹ce na tych stanowiskach zatrudniane by³y na
podstawie powo³ania.

Kolejna poprawka przewiduje, ¿e stosunki pracy zastêpców prezesa agencji nawi¹zane
na podstawie dotychczasowych przepisów z dniem wejœcia w ¿ycie rozpatrzonej ustawy stan¹
siê stosunkami pracy na podstawie powo³ania – ustawa w tym zakresie zawiera³a lukê.

Nastêpna poprawka zmierza do tego, aby wynagrodzenie zastêpców prezesa agencji
i g³ównego ksiêgowego ustalane by³o na dotychczasowych zasadach. Zdaniem Senatu, nie
ma uzasadnienia dla rozwi¹zania, zgodnie z którym wynagrodzenie tych osób mia³oby byæ
ustalane przez ministra w³aœciwego do spraw rozwoju wsi. Senat uzna³, i¿ regulamin wynagra-
dzania, ustanawiany przez prezesa agencji, dostatecznie chroni interesy Skarbu Pañstwa, jest
on bowiem ustalany za zgod¹ zarówno ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych,
jak i ministra w³aœciwego do spraw rozwoju wsi. Rozwi¹zanie takie zapewnia ministrom dosta-
teczny wp³yw na wysokoœæ wynagrodzenia pracowników agencji.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów
i us³ug – przyjêta bez poprawek

Ustawa przewiduje utrzymanie 3-procentowej stawki podatku od towarów i us³ug na do-
stawê produktów spo¿ywczych do 31 grudnia 2010 r. oraz podwy¿szenie stawki zrycza³towa-
nego zwrotu podatku przys³uguj¹cemu rolnikowi dokonuj¹cemu dostawy produktów rolnych
z 5% do 6%.

Koniecznoœæ nowelizacji ustawy wynik³a z tego, ¿e 30 kwietnia br. up³yn¹³ termin okreœlo-
ny w art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT pozwalaj¹cego na stosowanie obni¿onej,
3-procentowej stawki do towarów i us³ug okreœlonych w za³¹czniku do ustawy. Wraz z przyjê-
ciem 20 grudnia ub.r. dyrektywy zmieniaj¹cej dyrektywê 2006/112/WE w odniesieniu do nie-
których przepisów tymczasowych dotycz¹cych stawek podatku od wartoœci dodanej Polska
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uzyska³a mo¿liwoœæ utrzymania stawki 3% na wymienione w za³¹czniku do dyrektywy œrodki
spo¿ywcze do koñca 2010 r.

Podwy¿szenie stawki zwrotu podatku ma zrekompensowaæ podwy¿kê podatku na œrodki
produkcji dla rolnictwa (nawozy, pestycydy).

Ustawê bez poprawek Senat przyj¹³ jednomyœlnie, 90 g³osami.

Poprawka Senatu do ustawy zmieniaj¹cej ustawê – Kodeks pracy
oraz ustawê o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz o zmianie niektórych ustaw

Ustawa przyjêta przez Sejm ma na celu zlikwidowanie Komisji do spraw Uk³adów Zbioro-
wych Pracy, utworzonej przy ministrze pracy i polityki spo³ecznej na podstawie ustawy z 1994 r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. Komisja ta stanowi cia³o
opiniodawczo-doradcze, w sk³ad którego wchodz¹ przedstawiciele w³aœciwych ministrów i g³ó-
wnego inspektora pracy, reprezentatywnych organizacji zwi¹zkowych oraz konfederacji praco-
dawców.

Ustaw¹ z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Spo³eczno-Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego utworzono „forum dialogu spo³ecznego pro-
wadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publi-
cznego”. Ze wzglêdu na cel oraz kompetencje tej komisji, a tak¿e jej sk³ad i sposób dzia³ania
– poprzez zespo³y problemowe, uznano zakres aktywnoœci komisji za zbie¿ny z przedmio-
tem dzia³añ Komisji do spraw Uk³adów Zbiorowych Pracy. Zespó³ problemowy ds. prawa
pracy i uk³adów zbiorowych Trójstronnej Komisji do spraw Spo³eczno-Gospodarczych, dzia-
³aj¹cy od marca 2002 r., wypracowuje wspólne stanowisko m.in. w sprawach uk³adów zbio-
rowych pracy, co powoduje powa¿ne ograniczenie dzia³alnoœci Komisji do spraw Uk³adów
Zbiorowych Pracy. Dlatego uznano za uzasadnione zlikwidowanie Komisji do spraw Uk³a-
dów Zbiorowych Pracy.

Senat 89 g³osami, przy 1 wstrzymuj¹cym siê, przyj¹³ ustawê z poprawk¹ o charakterze
uœciœlaj¹cym.

Senat zaakceptowa³ ustawê zmieniaj¹c¹ ustawê
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja dotyczy oko³o 100 tys. pracowników sfery bud¿etowej, m.in. zatrudnionych
w parkach narodowych, gospodarstwach pomocniczych wiêziennictwa, a tak¿e np. pracowni-
ków szkó³, przedszkoli i placówek wychowawczych, którzy nie s¹ nauczycielami.

Wed³ug przepisów obowi¹zuj¹cych od 2001 r., uk³ady ponadzak³adowe dotycz¹ce tych
grup pracowników powinny byæ zawierane przez organizacje pracodawców, dzia³aj¹ce w ich
imieniu. Zgodnie z przepisami pierwotnie do koñca 2005 r. uk³ady mog³y byæ zawierane tak¿e
przez ministrów i organy samorz¹du terytorialnego. Na mocy póŸniejszej zmiany termin prze-
d³u¿ono do koñca 2008 r.

Jak informowa³ rz¹d, proponuj¹c nowelizacjê, do tej pory nie zosta³ jednak zawarty ¿aden
uk³ad ponadzak³adowy, którego stron¹ by³aby organizacja pracodawców, dzia³aj¹ca w imieniu
jednostek sfery bud¿etowej, gdy¿ organizacje pracodawców nie s¹ zainteresowane zrzesza-
niem siê w nich przedstawicieli sfery bud¿etowej.

Zaproponowane rozwi¹zanie zak³ada odst¹pienie od granicznej daty obowi¹zywania
obecnych uk³adów ponadzak³adowych. Bêd¹ one obowi¹zywa³y do czasu objêcia ich nowymi
uk³adami zawieranymi przez organizacje pracodawców.

Senat przyj¹³ nowelizacjê kodeksu pracy jednomyœlnie, 90 g³osami.
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Senat zaakceptowa³ ustawê o zmianie ustawy
o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych

Z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych pracownik mo¿e otrzymaæ dofinansowa-
nie do wypoczynku nie tylko w kraju, ale te¿ za granic¹ – zak³ada nowela ustawy o zak³ado-
wym funduszu œwiadczeñ socjalnych. Senatorowie przyjêli nowelê jednog³oœnie, nie
wprowadzaj¹c do niej ¿adnych poprawek.

Zmiany w ustawie s¹ zwi¹zane z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z marca 2007 r.
Trybuna³ orzek³ wówczas, ¿e przepisy pozwalaj¹ce na dop³aty do wypoczynku pracowników
wy³¹cznie do wczasów w kraju s¹ niezgodne z konstytucj¹.

Trybuna³ podzieli³ stanowisko rzecznika praw obywatelskich, ¿e prowadzi to do znaczne-
go „ograniczenia wolnego wyboru miejsca spêdzania wypoczynku przez pracowników objê-
tych zak³adowym funduszem œwiadczeñ socjalnych”. Wykonuj¹c orzeczenie, zmieniono
definicjê „dzia³alnoœci socjalnej” – wyeliminowano z niej ograniczenie do finansowania z fundu-
szu jedynie krajowego wypoczynku. Tym samym miejsce spêdzania urlopu nie bêdzie decy-
dowaæ o prawie uzyskania przez pracownika dofinansowania z zak³adowego funduszu
œwiadczeñ socjalnych.

Senat wprowadzi³ poprawkê do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Nowelizacja kodeksu postêpowania cywilnego przyjêta przez Senat zak³ada poszerze-
nie katalogu organizacji spo³ecznych, które mog¹ wytaczaæ powództwa na rzecz obywateli,
o jednostki maj¹ce w swoich zadaniach statutowych pomoc ofiarom przestêpstw.

Nowelizacja kpc przewiduje tak¿e m.in. mo¿liwoœæ jednorazowego zabezpieczenia fi-
nansowego, przewidzianego na pokrycie kosztów leczenia ofiary przestêpstwa przed prawo-
mocnym zakoñczeniem postêpowania karnego przeciwko sprawcy.

Senat wprowadzi³ do ustawy poprawkê, w myœl której powództwa mog¹ wytaczaæ rów-
nie¿ organizacje spo³eczne, zajmuj¹ce siê ochron¹ œrodowiska czy ochron¹ praw w³asnoœci
przemys³owej.

Za nowelizacj¹ g³osowa³o 76 senatorów, przeciw by³o oœmiu, a czterech wstrzyma³o siê
od g³osu.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Policji oraz niektórych innych ustaw

Policjanci, stra¿nicy graniczni i celnicy, wobec których toczy siê postêpowanie dyscypli-
narne, bêd¹ mogli korzystaæ z pomocy adwokatów i radców prawnych – zak³ada nowelizacja
przyjêta bez poprawek przez Senat.

Za poparciem noweli ustawy o policji i innych ustaw senatorowie opowiedzieli siê jedno-
g³oœnie.

Dotychczas funkcjonariusze mogli jedynie ustanawiaæ swojego obroñcê spoœród innych
funkcjonariuszy ze swojej formacji. Przepisy te zosta³y jednak zaskar¿one przez rzecznika
praw obywatelskich, który zwraca³ uwagê, i¿ odebranie funkcjonariuszom mo¿liwoœci korzy-
stania z pomocy adwokatów czy radców prawnych ogranicza ich prawo do obrony.

Do tej opinii przychyli³ siê Trybuna³ Konstytucyjny, uznaj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy za nie-
zgodne z konstytucj¹. W opinii trybuna³u, taka regulacja budzi zastrze¿enia co do formalnego
wymiaru prawa do obrony. Powierzenie obrony funkcjonariuszowi nie gwarantuje – nawet przy
do³o¿eniu przez niego najwy¿szej starannoœci – nale¿ytego jej poziomu, w wiêkszym stopniu
mo¿e go zapewniæ zawodowy prawnik. Ponadto czynnoœci zwi¹zane z obron¹ funkcjonariusz
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wykonuje oprócz swych podstawowych, wynikaj¹cych z charakteru s³u¿by, obowi¹zków, nie
przestaj¹c byæ tak¿e funkcjonariuszem usytuowanym w okreœlonej strukturze, w warunkach
podleg³oœci s³u¿bowej, maj¹cym naturalne dla ka¿dego aspiracje zawodowe. Nieprofesjonal-
ny pe³nomocnik nie bêdzie w stanie zapewniæ nale¿ytej obrony chocia¿by dlatego, ¿e z ewen-
tualnym prze³o¿onym dyscyplinarnym ³¹czy go stosunek podleg³oœci s³u¿bowej.

Nowelizacja zawiera te¿ przepis, zgodnie z którym ma byæ stosowana tak¿e w sprawach,
które w momencie jej wejœcia w ¿ycie bêd¹ „w toku”.

Uchwa³a Senatu w sprawie nadania szczególnego charakteru
obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci

Projektodawc¹ tej uchwa³y okolicznoœciowej jest senator Tadeusz Skorupa, celem zaœ
– zaapelowanie do w³adz centralnych i samorz¹dowych o uczczenie 90. rocznicy odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci w sposób szczególny i odpowiedni do rangi tego wydarzenia.

W przyjêtej uchwale Senat zwraca te¿ uwagê, aby w roku obchodów 90-lecia odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci uhonorowaæ, w trybie nadzwyczajnym, wszystkich zas³u¿onych
dla ojczyzny ¿o³nierzy II Rzeczypospolitej.

Uchwa³ê Senat powzi¹³ 88 g³osami, bez g³osów przeciw, przy 1 wstrzymuj¹cym siê.

Debata nad roczn¹ strategi¹ polityczn¹ Komisji Europejskiej
na rok 2009

Dzia³ania na rzecz rozwoju polityki energetycznej
i innowacyjnoœci, a tak¿e dalsze u³atwianie poruszania
siê obywateli wewn¹trz UE zak³ada strategia Komisji Eu-
ropejskiej na 2009 r., nad któr¹ debatowa³ Senat.

W 2009 r. zarówno Parlament Europejski, jak i Ko-
misja Europejska bêd¹ pracowaæ w nowym sk³adzie.
Jeœli wszystkie pañstwa cz³onkowskie pomyœlnie za-
koñcz¹ proces ratyfikacji, w ¿ycie wejdzie równie¿ Trak-
tat Lizboñski.

W przekazanym Senatowi dokumencie doty-
cz¹cym strategii politycznej KE na 2009 r. oceniono, ¿e
wejœcie w ¿ycie Traktatu z Lizbony przyczyni siê do
wzmocnienia pozycji Unii Europejskiej na scenie miê-
dzynarodowej. Komisja zapowiada m.in. dzia³ania przy-
gotowuj¹ce utworzenie Europejskiej S³u¿by Dzia³añ
Zewnêtrznych.

Podczas debaty senatorowie pytali podsekretarza
stanu w UKIE Piotra Serafina, czy Polska ma zapewnio-
n¹ pulê miejsc w przysz³ej dyplomacji unijnej. P. Serafin
odpowiada³, ¿e obecnie jesteœmy na etapie dyskusji na
ten temat. Wed³ug niego, budowa Europejskiej S³u¿by
Dzia³añ Zewnêtrznych nie zakoñczy siê w 2009 r.

Jak podkreœlono w dokumencie, cele okreœlone
przez komisjê na pocz¹tku jej kadencji – propagowanie
dobrobytu, solidarnoœci, wolnoœci i bezpieczeñstwa oraz
wzmacnianie pozycji Europy w œwiecie – nadal nadaj¹
ton wszelkim dzia³aniom KE.

Komisja chce rozpowszechniania reform gospodar-
czych i spo³ecznych w Europie, które zapewni¹ wzrost
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gospodarczy i zatrudnienia. Konsekwencj¹ dla gospodarki zawirowañ na œwiatowych rynkach fi-
nansowych oraz wzrostu cen surowców wtórnych – jak przewiduje KE – bêdzie pog³êbienie pro-
wadzonych reform strukturalnych zarówno w wymiarze unijnym, jak i krajowym.

Komisja Europejska – jak podkreœlono w dokumencie – zamierza kontynuowaæ realizacjê
strategii innowacyjnej, co bêdzie wymagaæ rozszerzenia europejskiej przestrzeni badawczej.

Senatorowie pytali P. Serafina o szanse na to, by Europejski Instytut Innowacji i Techno-
logii mia³ siedzibê we Wroc³awiu.

Wiceminister poinformowa³, ¿e o jego lokalizacjê u siebie ubiegaj¹ siê te¿ m.in. wspólnie Wie-
deñ i Bratys³awa oraz Budapeszt. „Szanse s¹ w tej chwili równe dla wszystkich” – oceni³ wiceszef
UKIE. W jego ocenie, przewag¹ Wroc³awia jest aktywne stanowisko w³adz lokalnych. „To oddolne,
niezwyk³e zaanga¿owanie trudno odnaleŸæ w jakiœ sposób w miastach konkurencyjnych” – podkreœ-
li³. Jego zdaniem, decyzja co do lokalizacji instytutu mo¿e zapaœæ jeszcze w tym pó³roczu.

Komisja Europejska zapowiada kontynuowanie prac nad rozwojem polityki energetycznej
dla Europy, chce m.in. opracowaæ nowy plan dzia³añ, dotycz¹cy energetyki, na lata 2010–2014,
a tak¿e zadbaæ o zwiêkszenie bezpieczeñstwa dostaw.

Komisja zamierza nadal rozwijaæ wspóln¹ politykê wizow¹, chce te¿ pracowaæ nad utwo-
rzeniem do 2010 r. wspólnego europejskiego systemu azylowego. W dokumencie podkreœlo-
no tak¿e, i¿ w 2009 roku komisja zwróci szczególn¹ uwagê na zapobieganie atakom
terrorystycznym, zagro¿eniom chemicznym, biologicznym, j¹drowym i radiologicznym.

Informacja prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej w okresie
od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

W najbli¿szym czasie w czytelniach Instytutu Pamiêci Narodowej bêdzie mo¿na korzy-
staæ z dokumentów archiwalnych nie w postaci realnej, ale wirtualnej. Za poœrednictwem kom-
putera czytelnik bêdzie zamawia³ okreœlon¹ sygnaturê, a po czasie potrzebnym na jej
odszukanie bêdzie móg³ zobaczyæ na komputerze wszystkie zeskanowane karty danej sygna-
tury i je wydrukowaæ – zapowiedzia³ prezes IPN Janusz Kurtyka.

Przedstawiaj¹c Izbie sprawozdanie z dzia³alnoœci IPN w 2007 r., J. Kurtyka stwierdzi³
m.in., ¿e akta archiwalne IPN niszczej¹, gdy¿ nietrwa³y papier „dziœ rozpada siê w palcach”.
Doda³, ¿e gdy tymi aktami dysponowa³y s³u¿by specjalne PRL, a po 1989 r. – III RP, by³y one
„wykorzystywane selektywnie”. „Teraz archiwa, np. o przeœladowaniach opozycji, s¹ czêsto
udostêpniane i niszczej¹ bardzo szybko” – oœwiadczy³ J. Kurtyka.

Poinformowa³, ¿e dlatego trwa digitalizacja zasobów IPN. „Digitalizujemy to, co jest naj-
czêœciej zamawiane przez badaczy czy dziennikarzy” – doda³. Zapowiedzia³, ¿e jeszcze w tym
roku zostanie utworzona wewnêtrzna sieæ informatyczna, w której bêdzie mo¿na przesy³aæ
skany akt miêdzy ró¿nymi oddzia³ami instytutu.

Ze sprawozdania wynika, ¿e pion lustracyjny IPN sprawdza wstêpnie prawdziwoœæ oœ-
wiadczeñ lustracyjnych 12 obecnych parlamentarzystów.

Pion œledczy IPN zakoñczy³ w ub.r. 1300 œledztw, w tym 871 o zbrodnie komunistyczne,
a 350 – niemieckie z czasów II wojny œwiatowej. Ponad 700 œledztw umorzono (najczêœciej
z uwagi na niewykrycie sprawcy lub zgon podejrzanego). Do s¹dów z³o¿ono 41 aktów oskar-
¿enia (od pocz¹tku istnienia IPN by³o ich 190). Wci¹¿ trwa ok. 4 tys. œledztw. W 2007 r. s¹dy
wyda³y orzeczenia wobec 48 oskar¿onych, w 34 wypadkach zapad³y wyroki skazuj¹ce – nie-
mal wy³¹cznie wobec oficerów s³u¿b specjalnych PRL.

Archiwa IPN licz¹ dziœ w sumie 87 km akt. Zbiór zastrze¿ony (czyli akta z lat PRL, które
na wniosek obecnych s³u¿b specjalnych nie s¹ udostêpniane jako istotne dla bezpieczeñstwa
pañstwa) zmniejszono ostatnio do 600 metrów bie¿¹cych. „Zosta³ on zmniejszony o 787 me-
trów, bo interes bezpieczeñstwa pañstwa tego nie wymaga³" – ujawni³ prezes J. Kurtyka.
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Poinformowa³ te¿, ¿e przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w IPN w 2007 r. wynios³o
4681 z³. 31 grudnia 2007 r. instytut zatrudnia³ 2065 osób, w tym by³o 135 etatów prokurator-
skich.

Senatorowie pytali prezesa IPN m.in. o doniesienia, ¿e NKWD mia³o nakrêciæ film
z rozstrzeliwañ w Katyniu, a w latach piêædziesi¹tych – przekazaæ go Korei Pó³nocnej jako
materia³ instrukta¿owy, jak postêpowaæ z jeñcami amerykañskimi. „Jesteœmy w kontakcie
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, nawi¹zaliœmy kontakt i jesteœmy z panem mini-
strem umówieni, co zrobiæ czy co próbowaæ zrobiæ, ¿eby uprawdopodobniæ tê hipotezê" –
powiedzia³ J. Kurtyka.

Prezes IPN zapowiedzia³ te¿ opublikowanie dokumentów dotycz¹cych afer „Zalew” i „¯e-
lazo” – w ramach tej ostatniej agenci wywiadu MSW w latach siedemdziesi¹tych zdobywali
w Europie Zachodniej pieni¹dze i z³oto, m.in. poprzez napady rabunkowe.

Uchwa³a Senatu dla uczczenia rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II

Projekt dokumentu wnios³a grupa senatorów. Uchwa³a jest wyrazem pamiêci o Ojcu
Œwiêtym Janie Pawle II w trzeci¹ rocznicê Jego œmierci. Odwo³uje siê do nauczania Ojca Œwiê-
tego dotycz¹cego wartoœci ¿ycia ludzkiego, wskazuj¹c na potrzebê podejmowania dzia³añ na
rzecz ochrony praw ka¿dego cz³owieka, w tym nienarodzonego.

„S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II pomaga³ wspó³czesnemu cz³owiekowi, niezale¿nie od jego po-
gl¹dów i wizji œwiata, znaleŸæ prawdê o sobie. Przypomina³ niestrudzenie, ¿e podstaw¹ jedno-
œci miêdzy ludŸmi powinien byæ Dekalog, bêd¹cy fundamentem Europy, ³¹cz¹cy nie tylko
chrzeœcijan, ale osoby ró¿nych wyznañ oraz niewierz¹cych. Oddajemy dziœ ho³d wielkiemu
autorytetowi moralnemu, duchowemu i religijnemu naszych czasów, z nadziej¹, ¿e testament
Wielkiego Œwiadka wiary bêdzie realizowany. Do tego bowiem zobowi¹zuje nas Jego wezwa-
nie: «B¹dŸcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyæ próg, trzeba iœæ w g³¹b” – napisano
w uchwale.

W dokumencie przyjêtym jednomyœlnie Senat zaapelowa³ „do wszystkich, którym bliskie
s¹ nauki i prawdy Ojca Œwiêtego o pamiêæ i kierowanie siê nimi w ¿yciu i s³u¿bie publicznej”.
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Pozosta³e prace Izby

Zmiany w sk³adzie komisji senackich

Senat odwo³a³ senatora Norberta Krajczego z Komisji Spraw Zagranicznych oraz wybra³
go do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Oœwiadczenia

Oœwiadczenia z³o¿yli senatorowie: Andrzej Szewiñski, Wojciech Skurkiewicz, Stani-
s³aw Gogacz, Pawe³ Klimowicz, Tadeusz Skorupa, Maciej Grubski, Krzysztof Kwiatkow-
ski, Norbert Krajczy, Gra¿yna Sztark, Barbara Borys-Damiêcka, Maciej Klima, Maria
Pañczyk-Pozdziej, Ma³gorzata Adamczak, W³adys³aw Dajczak, Stanis³aw Kogut, Czes-
³aw Ryszka, Krzysztof Kwiatkowski, Stanis³aw Karczewski, Grzegorz Wojciechowski,
Antoni Motyczka, Bohdan Paszkowski, Tadeusz Gruszka, Rafa³ Muchacki, Edmund Wit-
tbrodt, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Jan Wyrowiñski, S³awomir Sadowski, Eryk
Smulewicz, Henryk WoŸniak, Piotr Kaleta, Marek Konopka.
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Prezydium senatu

24 kwietnia br. odby³o siê 17. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska o wyra¿enie

zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji „¯ywnoœæ naturalna wysokiej jakoœci szans¹
rozwoju polskiego rolnictwa”. Celem konferencji jest przedstawienie uregulowañ prawnych
oraz wskazanie Ÿróde³ pomocy finansowej dla producentów produktów regionalnych i tradycyj-
nych, a tak¿e przedstawienie doœwiadczeñ Unii Europejskiej w tym zakresie. Konferencjê,
w której weŸmie udzia³ oko³o 100 osób, zaplanowano na 30 maja br. Prezydium wyrazi³o zgo-
dê na zorganizowanie konferencji. W zaproponowanym kosztorysie nie zaakceptowano po-
krycia przez Kancelariê Senatu kosztów podró¿y zagranicznych.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Parlamentarnego Zespo³u ds. Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej o wyra¿enie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji „Stan obecny
oraz perspektywy rozwoju polskiej ¿eglugi œródl¹dowej w aspekcie ruchu turystycznego”. Ce-
lem konferencji jest ogólne przedstawienie zagadnieñ zwi¹zanych z t¹ tematyk¹, ukazanie
trudnoœci proceduralnych, z jakimi musz¹ siê zmierzyæ podmioty realizuj¹ce zapisy prawa
w tym zakresie, a przede wszystkim próba przedstawienia stanu faktycznego polskiej ¿eglugi
œródl¹dowej oraz prezentacja dotychczasowych osi¹gniêæ. Konferencjê, w której weŸmie
udzia³ oko³o 150 osób, zaplanowano na 29 maja br. Prezydium Senatu wyrazi³o zgodê na zor-
ganizowanie konferencji oraz zaakceptowa³o przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzy³o wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyra¿enie zgody na
zorganizowanie w Senacie, w ramach obchodów Roku Andrzeja i Olgi Ma³kowskich, konferen-
cji „Wyzwania stoj¹ce przed harcerstwem. Rola harcerstwa w pañstwie”. W konferencji zapla-
nowanej na 10 maja br. i organizowanej we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Harcerstwa Polskiego,
weŸmie udzia³ oko³o 120 osób. Wyra¿aj¹c zgodê na zorganizowanie konferencji, prezydium
podkreœli³o wagê zaproszenia do udzia³u w konferencji przedstawicieli wszystkich organizacji
harcerskich. Prezydium Senatu zaakceptowa³o przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia zapoznano siê z informacj¹ o powstaniu Parlamentarnego Zespo³u
„Blok dla Lubelszczyzny” oraz przyjê³o do wiadomoœci regulamin i sk³ad zespo³u.

Prezydium rozpatrzy³o oœwiadczenia senatorów o spe³nieniu warunków do otrzymania
uposa¿enia senatorskiego lub o przyznanie uposa¿enia uzupe³niaj¹cego. Przyjêto do wiado-
moœci, ¿e dwóch senatorów spe³nia warunki do przyznania uposa¿enia senatorskiego uzu-
pe³niaj¹cego.

Prezydium Senatu rozpatrzy³o wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym
i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym:
l Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w Gdañsku: Polska bez granic. Warsztaty

kultury polskiej dla polskich kobiet z Wo³ynia. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 70 650 z³,
postulowana kwota dotacji – 62 550 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jedno-
myœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Stowarzyszenie Sympatyków Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Œl¹skiego w Ka-
towicach: wyjazdowe szko³y jêzyka polskiego w Mo³dawii, Gruzji i na Ukrainie. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 38 100 z³, postulowana kwota dotacji – 18 000 z³. Prezydium roz-
patrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 18 000 z³.

l Stowarzyszenie Sympatyków Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Œl¹skiego w Ka-
towicach: udzia³ osób polskiego pochodzenia w letniej szkole jêzyka, literatury i kultury pol-
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skiej oraz w warsztatach polonistycznych dla nauczycieli z zagranicznych szkó³ z polskim
jêzykiem nauczania. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 300 940 z³, postulowana kwota do-
tacji – 70 636 z³. Prezydium postanowi³o od³o¿yæ rozpatrzenie wniosku.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Kwatera G³ówna w Warszawie: polscy harcerze spoza gra-
nic kraju na Zlocie Skautów Europy Œrodkowej „Silesia 2008”. Ca³kowity koszt – 87 700 z³,
postulowana kwota dotacji – 69 700 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jedno-
myœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 56 500 z³.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: „W krainie polskich bajek
i baœni”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 36 038 z³, postulowana kwota dotacji – 26 900 z³.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: IV Polsko-Ukraiñska Konfe-
rencja „Dialog edukacyjny jêzyka polskiego”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 32 200 z³,
postulowana kwota dotacji – 25 600 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jedno-
myœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: „Polonijne lato z harcer-
sk¹ przygod¹”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 100 900 z³, postulowana kwota dotacji
– 58 200 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w wysokoœci 40 400 z³.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: „Polonijne spotkania z har-
cersk¹ przygod¹”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 77 700 z³, postulowana kwota dotacji
– 46 100 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w wysokoœci 46 100 z³.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: „Nasi wschodni przyjaciele”.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 30 013 z³, postulowana kwota dotacji – 30 013 z³. Prezy-
dium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: integracja europejska drog¹
do upowszechniania kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Ca³kowity koszt realizacji
zadania – 120 730 z³, postulowana kwota dotacji – 104 230 z³. Prezydium rozpatrzy³o wnio-
sek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: „Rzeczpospolita wielu naro-
dów”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 56 000 z³, postulowana kwota dotacji – 35 000 z³.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci
35 000 z³.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: „Si³a Ÿród³a – nasze korze-
nie”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 60 400 z³, postulowana kwota dotacji – 40 100 z³.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci
22 000 z³.

l Stowarzyszenie PARAFIADA im. Œw. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: program „Solidarna
s¹siedzka wspó³praca” – X Parafiada Archidiecezji Wileñskiej w dniach 9–12 maja br. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 31 500 z³, postulowana kwota dotacji – 15 750 z³. Prezydium rozpa-
trzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 15 750 z³.

l Stowarzyszenie PARAFIADA im. Œw. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: szkolenie lide-
rów i animatorów grup dzieci i m³odzie¿y ze œrodowisk polskich i polonijnych na Wschodzie.
Ca³kowity koszt realizacji zadania - 116 100 z³, postulowana kwota dotacji – 81 270 z³. Pre-
zydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: organizacja Olimpiady Jêzyka Pol-
skiego i Literatury oraz konkursu „Polskie Dyktando – Mistrz Ortografii” dla uczniów szkó³
polskich na Litwie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 26 380 z³, postulowana kwota dotacji
– 26 380 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w wysokoœci 26 380 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 2000 z³).

l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Polska w Górach Skalistych. Ca³kowi-
ty koszt realizacji zadania – 330 000 z³, postulowana kwota dotacji – 80 000 z³. Prezydium
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rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 80 000 z³
(w tym koszty poœrednie do kwoty 5000 z³).

l Stowarzyszenie „Promyk” w Marzeninie: I Festiwal Polonusów przy Festiwalu Twórców Pol-
skiej Piosenki – Wrzeœnia 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 40 000 z³, postulowana
kwota dotacji – 28 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecy-
dowa³o o jego odrzuceniu.

l Brodnickie Stowarzyszenie Oœwiatowe w Brodnicy: wymiana m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³
nr 1 w Brodnicy i Szko³y Ogólnokszta³c¹cej nr 3 z polskim i rosyjskim jêzykiem nauczania
w Iwano-Frankowsku w celu realizacji projektu „Kultura œredniowiecza na ziemi polskiej
i ukraiñskiej”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 19 490 z³, postulowana kwota dotacji –
9000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w wysokoœci 9000 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 1000 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 rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego
odrzuceniu.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu omówiono kwestie obchodów najwa¿niejszych
rocznic i wydarzeñ przypadaj¹cych w latach, które obejmuje obecna kadencja (2009 r. – Rok
Polskiej Demokracji, 2010 r. – 30. rocznica sierpnia 1980 r.). Podkreœlono, ¿e przygotowanie
d³ugofalowego planu pozwoli na wyznaczenie priorytetów Senatu w tej dziedzinie. Przygoto-
wany plan zostanie zaprezentowany na posiedzeniu prezydium w maju br.

Prezydium Senatu postanowi³o, ¿e kwestia zasad tworzenia i obs³ugi zespo³ów parla-
mentarnych zostanie omówiona na nastêpnym posiedzeniu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz przedstawi³ propozycjê zorganizowania uroczystego po-
siedzenia Stowarzyszenia Senatów Europy z okazji dwudziestolecia odrodzonego Senatu.
Uroczyste posiedzenie odby³oby siê w Warszawie (jesieñ 2009 r.). Propozycja marsza³ka
spotka³a siê z aprobat¹ pozosta³ych cz³onków prezydium.

Podczas posiedzenia omówiono obecn¹ sytuacjê w Republice Bia³oruœ, z uwzglêdnie-
niem problemów dotycz¹cych funkcjonowania Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi.

Prezydium postanowi³o, ¿e Biuro Polonijne Kancelarii Senatu przygotuje terminarz za-
dañ zleconych realizowanych w poszczególnych œrodowiskach polskich i polonijnych, które
otrzyma³y dotacjê Senatu na ich wykonanie.

Podczas posiedzenia wyra¿ono zgodê na wyst¹pienie szefa Kancelarii Senatu do mini-
stra finansów w sprawie przeniesienia planowanych na 2008 r. wydatków bud¿etowych w ra-
mach czêœci 03 Kancelaria Senatu, Dzia³ 751 – Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa, Rozdzia³ 75195 – Pozosta³a dzia³al-
noœæ (Opieka nad Poloni¹ i Polakami za granic¹) pomiêdzy § 6230 i § 2820 kwoty 1 000 000 z³.

Prezydium podzieli³o stanowisko Kancelarii Senatu w sprawie potrzeby realizacji zadañ
inwestycyjnych w zakresie remontów szkó³ polskich na Litwie.
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Z prac komisji senackich

16 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Gospodarki Narodowej. W pierwszym pun-
kcie porz¹dku dziennego rozpatrywano ustawê o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Ustawê, uchwalon¹ przez Sejm na podstawie projektu rz¹dowego, przedstawi³a podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Finansów El¿bieta Chojna-Duch. Jak podkreœli³a, omawiana no-
welizacja dostosowuje nasze przepisy do norm Unii Europejskiej. Umo¿liwia tak¿e stosowanie
przez Polskê – do 31 grudnia 2010 r. – 3-procentowej stawki VAT na niektóre artyku³y spo¿yw-
cze oraz przewiduje podwy¿szenie z 5% do 6% stawki zrycza³towanego zwrotu podatku VAT
dla rolników rycza³towych.

Uchwalenie nowelizacja podyktowane by³o zakoñczeniem okresu przejœciowego, który
umo¿liwia³ stosowanie 3-procentowej stawki na œrodki produkcji dla rolnictwa (nawozy i œrodki
ochrony roœlin). Wed³ug szacunków podwy¿ka stawki do 6% zrekompensuje podwy¿kê podatku
na œrodki produkcji dla rolnictwa. Oznacza to, ¿e zmiany stawek bêd¹ neutralne zarówno dla rol-
ników, jak dla bud¿etu pañstwa. Proponowane przepisy powinny wejœæ w ¿ycie 1 maja br., kiedy
koñczy siê okres przejœciowy na stosowanie przez Polskê obni¿onej stawki na œrodki produkcji
dla rolnictwa.

W dyskusji obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– wiceministrowie Artur £awniczak i Bogus³aw Nadolnik wyrazili poparcie dla przyjêtych
w ustawie rozwi¹zañ. ¯adnych uwag o charakterze legislacyjnym nie zg³osi³o Biuro Legislacyj-
ne Kancelarii Senatu.

Wobec braku uwag, a tak¿e pytañ senatorów, przewodnicz¹cy komisji senator Tomasz
Misiak podda³ pod g³osowanie wniosek o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od to-
warów i us³ug bez poprawek. Wniosek przyjêto jednomyœlnie. Ustalono, ¿e w imieniu komisji
sejmow¹ nowelizacjê zarekomenduje Izbie senator Stanis³aw Bisztyga.

Nastêpnie Komisja Gospodarki przyst¹pi³a do rozpatrywania ustawy zmieniaj¹cej ustawê
– Kodeks pracy oraz ustawê o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

Cel i przedmiot ustawy omówi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³e-
cznej Rados³aw Mleczko. Wyjaœni³, ¿e ustawa zmierza do zlikwidowania Komisji do Spraw Uk-
³adów Zbiorowych Pracy, poniewa¿ jej zakres dzia³ania jest zbie¿ny z dzia³alnoœci¹ zespo³u
problemowego ds. prawa pracy i uk³adów zbiorowych, dzia³aj¹cego w ramach Trójstronnej Ko-
misji do spraw Spo³eczno-Gospodarczych.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z uwagami senackiego biura legislacyjnego, dotycz¹cy-
mi m.in. propozycji wprowadzenia poprawki do rozpatrywanej nowelizacji sejmowej.

Proponowan¹ zmianê w trakcie dyskusji poparli senatorowie. Zadawane pytania doty-
czy³y te¿ ogólnych zagadnieñ uk³adów zbiorowych pracy, a tak¿e zaawansowania prac nad
nowym kodeksem pracy.

Odpowiedzi na pytania udziela³ wiceminister R. Mleczko, który pozytywnie oceni³ zapro-
ponowane przez biuro legislacyjne doprecyzowanie zapisów ustawy sejmowej.

W g³osowaniu proponowana poprawka uzyska³a akceptacjê 11 senatorów, a 3 wstrzy-
ma³o siê od g³osu. Za przyjêciem nowelizacji sejmowej w ca³oœci wraz z przyjêt¹ zmian¹ opo-
wiedzia³o siê 11 senatorów, 1 by³ przeciwny, a 2 osoby wstrzyma³y siê od g³osu. Na
sprawozdawcê stanowiska komisji w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê – Kodeks pracy
oraz ustawê o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw wybrano sena-
tora Stanis³awa Iwana.

Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawê zmie-
niaj¹c¹ ustawê o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
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Ustawê, uchwalon¹ przez Sejm z przed³o¿enia rz¹dowego, omówi³ podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej R. Mleczko. Jak podkreœli³, rozpatrywana noweliza-
cja umo¿liwia zrzeszanie siê jednostek sfery bud¿etowej w organizacjach pracodawców, a tak-
¿e zawieranie ponadzak³adowych uk³adów zbiorowych.

Wobec niezg³oszenia poprawek o charakterze legislacyjnym, a tak¿e braku pytañ ze
strony senatorów przewodnicz¹cy komisji senator T. Misiak podda³ pod g³osowanie wniosek
o przyjêcie rozpatrywanej ustawy sejmowej bez poprawek. Wniosek przyjêto 13 g³osami, przy
1 wstrzymuj¹cym siê. Ustalono, ¿e sprawozdanie komisji w tej sprawie podczas posiedzenia
plenarnego przedstawi senator Grzegorz Banaœ.

17 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych rozpatrywali usta-
wê o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹cej prywatnych
biur poœrednictwa pracy, przyjêtej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.

Za³o¿enia przedmiotowej konwencji omówi³ zastêpca dyrektora Departamentu
Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz £¹cki. Jak poinformowa³
ma ona na celu umo¿liwienie prawid³owego funkcjonowania prywatnych biur poœrednictwa
pracy i ochronê pracowników zatrudnianych za ich poœrednictwem (z wyj¹tkiem marynarzy).
Ratyfikacja tej konwencji nie wymaga zmian w prawie polskim, nie poci¹ga za sob¹ równie¿
skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej dyrektor Departamentu Dialogu
i Partnerstwa Spo³ecznego Marek Waleœkiewicz poinformowa³ senatorów, ¿e projekt ustawy
ratyfikacyjnej popar³y zainteresowane organizacje spo³eczne.

W dyskusji senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk zada³a pytanie dotycz¹ce konwencji
reguluj¹cej pracê marynarzy. Wicedyrektor J. £¹cki poinformowa³, ¿e reguluje j¹ oddzielna Kon-
wencja Nr 179 o pracy na morzu z 2006 r., która bêdzie ratyfikowana przez polski parlament.

Senatorowie Janusz Rachoñ i Maciej Grubski zwrócili uwagê na problemy wynikaj¹ce
z zatrudniania w Polsce pracowników zza wschodniej granicy.

Wniosek o przyjêcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy dotycz¹cej prywatnych biur poœrednictwa pracy, przyjêtej w Genewie w dniu 19 czerwca
1997 r., zg³osi³ przewodnicz¹cy komisji senator Leon Kieres. W g³osowaniu uzyska³ on jedno-
myœlne poparcie. Na sprawozdawcê wypracowanego stanowiska wybrano senatora L. Kieresa.

18 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustaw¹ z 11 marca
2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onko-
stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowa³a nastêpuj¹ce projekty ak-
tów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 8 ust. 1
l Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie odpowiedzialnoœci

cywilnej i gwarancji finansowych armatorów wraz ze stanowiskiem rz¹du w tej sprawie;
COM(2007) 674, COM(2005)593) sygn.14486/07, 5907/06.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Infrastruktury.
Referent: senator Edmund Wittbrodt.
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Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Maciej Jankowski.
Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a stanowisko rz¹du w sprawie rozpatrzonego
projektu aktu prawnego.

l Wniosek dotycz¹cy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgodnoœci
z wymaganiami dotycz¹cymi pañstwa bandery wraz ze stanowiskiem rz¹du w tej spra-
wie; COM(2005)586 sygn. 6843/06.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Infrastruktury.
Referent: senator E. Wittbrodt.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu M. Jankowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a stanowisko rz¹du w sprawie rozpatrzonego
projektu aktu prawnego.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

l Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz¹cy pro-
duktów kosmetycznych (tekst przekszta³cony), COM(2008) 049, sygn. 6725/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Zdrowia.
Referent: senator Grzegorz Czelej.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Adam Fronczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a rozpatrywany projekt aktu prawnego wraz
z uwagami rz¹du.

l Wniosek dotycz¹cy decyzji Parlamentu Europejskiej i Rady zmieniaj¹cej porozumienie
miêdzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny bud¿etowej i nale-
¿ytego zarz¹dzania finansami w zakresie dostosowania wieloletnich ram finansowych,
COM(2008) 152 sygn. 7682/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Finansów.
Referent: senator Jan Wyrowiñski.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Jacek Dominik.

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a rozpatrywany projekt aktu prawnego wraz
z uwagami rz¹du.

l Wniosek rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania
na rynek i stosowania pasz, COM(2008) 124 sygn. 7296/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Referent: senator Zdzis³aw Pupa.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Andrzej Dycha.

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a rozpatrywany projekt aktu prawnego.
l Wniosek rozporz¹dzenie Rady dotycz¹ce dostosowania kwot, jakie maj¹ byæ przydzie-

lone Polsce na po³owy dorsza w Morzu Ba³tyckim (podrejony 25–32, wody WE) w okre-
sie od 2008 r. do 2011 r., COM(2008) 088 sygn. 7580/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Referent: senator J. Wyrowiñski.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu A. Dycha.

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a rozpatrywany projekt aktu prawnego.
l Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê:

– w trybie art. 6 ust.1: COM (2007) 765, COM(2008) 080, 123, 155,
– w trybie art. 6 ust. 4 COM(2008) 166, 173.

Propozycja zakoñczenia czêœciowego postêpowania weryfikacyjnego ograniczonego do
zbadania dumpingu prowadzonego wobec ostatecznych ce³ antydumpingowych na³o¿onych
na import rur bez szwu (SPT) z Rosji – w trybie art. 8 ust. 1;

Propozycja zakoñczenia postêpowania w sprawie nowych eksporterów zmieniaj¹ca
Rozporz¹dzenie Rady 1212/2005 nak³adaj¹ce ostateczne c³o antydumpingowe na niektóre
pokrywy w³azów pochodz¹ce z Chiñskiej Republiki Ludowej – w trybie art. 8 ust. 1;

Propozycja rozporz¹dzenia Rady zmieniaj¹cego Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1371/2005
z dnia 19 sierpnia 2005 r. nak³adaj¹ce ostateczne c³o antydumpingowe na przywóz wyrobów wal-
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cowanych p³askich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pocho-
dz¹cych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji – w trybie art. 8 ust. 1;

Propozycja zakoñczenia postêpowania o obejœcie œrodków antydumpingowych na³o¿o-
nych rozporz¹dzeniem 1472/2006 Rady na import obuwia skórzanego z Chiñskiej Republiki
Ludowej i Wietnamu – w trybie art. 8 ust. 1.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska kontynuowano rozpa-
trywanie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Goœæmi komisji byli wiceministrowie rolnictwa i rozwoju wsi Artur £awniczak i Bogus³aw
Nadolnik, a tak¿e naczelnik Wydzia³u Rolnictwa w Departamencie Finansowania Regionów
i Rolnictwa Ministerstwa Finansów Tadeusz Burakowski.

Na poprzednim posiedzeniu, które odby³o siê 9 kwietnia br., senatorowie wys³uchali uza-
sadnienia ustawy, przedstawionego przez resort rolnictwa, oraz przeprowadzili debatê na te-
mat zapisów proponowanych w ustawie sejmowej. Zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura
Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W g³osowaniu komisja postanowi³a zaproponowaæ Senatowi wprowadzenie 10 popra-
wek do ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustalono, ¿e postulowane
zmiany zarekomenduje Izbie senator Eryk Smulewicz. Do stanowiska komisji zg³oszono 5
wniosków mniejszoœci, na których sprawozdawców wybrano senatorów Zdzis³awa Pupê
(wniosek o odrzucenie ustawy w ca³oœci) i Wojciecha Skurkiewicza (wnioski o wprowadzenie
poprawek).

Najistotniejsze zmiany zaproponowane przez Komisjê Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczy-
³y spraw kadrowych, m.in. okreœlenia, kto ma mianowaæ wiceprezesów Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. W ustawie przyjêto, ¿e wiceprezesów agencji bêdzie mianowa³
minister rolnictwa i rozwoju wsi spoœród osób nale¿¹cych do pañstwowego zasobu kadrowe-
go. Komisja zaproponowa³a, by o powo³aniu wiceprezesów decydowa³ prezes, a nie minister
rolnictwa. Automatycznie zaœ zosta³a odrzucona propozycja, która zak³ada³a, ¿e prezes agen-
cji i jego zastêpcy maj¹ byæ powo³ywani przez premiera. Tu tak¿e zosta³ zapowiedziany wnio-
sek mniejszoœci.

Ponadto komisja zaproponowa³a zmianê zapisu w sprawie zasad wynagradzania. Wyso-
koœæ zarobków prezesa ma okreœlaæ premier, wiceprezesów i g³ównego ksiêgowego – zaœ
prezes ARiMR, a nie, jak przewiduje ustawa, minister rolnictwa.

Senator W. Skurkiewicz zaproponowa³ ponadto, by wyd³u¿yæ z 14 do 30 dni termin we-
jœcia ustawy w ¿ycie. Poprawka ta nie zyska³a aprobaty i tak¿e zostanie zg³oszona jako wnio-
sek mniejszoœci.

Do poprawek przeg³osowanych przez komisjê nie mia³ zastrze¿eñ rz¹d. Wiceminister rol-
nictwa A. £awniczak powiedzia³, ¿e resort popiera te poprawki.

Tego samego dnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywa³a ustawê o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug.

* * *

Senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz pos³owie z sejmowej Komisji ds.
Unii Europejskiej spotkali siê z Margot Wallström, komisarz ds. stosunków instytucjonalnych
i strategii komunikowania.

Komisarz M. Wallström poœwiêci³a swoje wyst¹pienie dwóm zagadnieniom: konieczno-
œci budowania poczucia wspó³uczestnictwa obywateli w dzia³aniach Unii Europejskiej oraz
strategii politycznej na 2009 r., przygotowanej przez Komisjê Europejsk¹.

M. Wallström wielokrotnie podkreœla³a znaczenie dialogu z obywatelami, nazywaj¹c go
„krwiobiegiem demokracji”, i w kilku s³owach scharakteryzowa³a metody, którymi Komisja Eu-
ropejska zamierza zacieœniaæ kontakty z ró¿nymi œrodowiskami.
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Strategiê polityczn¹ na 2009 r. komisarz M. Wallström omówi³a w sposób bardzo syntety-
czny, wskazuj¹c na g³ówne zagadnienia, na których Komisja Europejska ma zamiar siê skon-
centrowaæ w przysz³ym roku.

Dyskusjê zapocz¹tkowa³ przewodnicz¹cy Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Ed-
mund Wittbrodt. W swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na silny zwi¹zek miêdzy obydwoma zaga-
dnieniami poruszonymi przez komisarz M. Wallström. Dokument tej wagi, co strategia polityczna
na dany rok, powinien byæ rozpatrywany, jego zdaniem, w obecnoœci jego autorów. Umo¿liwi³o-
by to parlamentarzystom w czasie obrad plenarnych zwrócenie siê o szczegó³owe wyjaœnienia
bezpoœrednio do komisarzy odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych zagadnieñ
omówionych w Strategii. Senator E. Wittbrodt podkreœli³, ¿e osobisty udzia³ osób, które opraco-
wa³y najwa¿niejsze dokumenty dotycz¹ce przysz³ych dzia³añ Unii, w debatach w poszczegól-
nych parlamentach narodowych buduje wœród obywateli poczucie wspó³uczestnictwa.
Przekonaniu o zaanga¿owaniu Unii w problemy zwyk³ych obywateli sprzyja zw³aszcza zwiêk-
szenie roli parlamentów narodowych. Obecnie, jak stwierdzi³ senator E. Wittbrodt, najpilniejszym
tematem dyskusji, w której powinni uczestniczyæ tak¿e obywatele Unii, s¹ sposoby wprowadza-
nia w ¿ycie Traktatu z Lizbony.

W dyskusji podkreœlano znaczenie bezpoœrednich kontaktów miêdzyludzkich, tak¿e
miêdzy parlamentarzystami poszczególnych krajów, co spotka³o siê z aprobat¹ komisarz
M. Wallström, Jak wyjaœnia³a, przedstawienie strategii politycznej na 2009 r. parlamentom
narodowym i Parlamentowi Europejskiemu by³o dopiero pierwszym etapem zapoznawania
z ni¹ szerokiego ogó³u obywateli UE. Za doskona³y pomys³ uzna³a zorganizowanie bezpo-
œrednich spotkañ parlamentarzystów z poszczególnymi komisarzami podczas drugiego
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etapu prac, które zakoñcz¹ siê wpisaniem konkretnych propozycji do planu prac Komisji
Europejskiej.

Jedn¹ z w¹tpliwoœci wyra¿anych przez uczestników dyskusji by³a kwestia zmian klimaty-
cznych i sposobów zaradzenia im, proponowanych w pakiecie energetyczno-klimatycznym
„3x20%”. Zdaniem parlamentarzystów, nie uwzglêdniono specyficznej sytuacji Polski i nie bê-
dzie mo¿liwe wyt³umaczenie obywatelom powodów wzrostu kosztów energii do poziomu prze-
wy¿szaj¹cego ich mo¿liwoœci.

W odpowiedzi na obawy dotycz¹ce pakietu energetyczno-klimatycznego komisarz
M. Wallström powo³a³a siê na badania, wed³ug których zaniechanie dzia³añ w sprawie
zmian klimatycznych bêdzie piêæ razy bardziej kosztowne ni¿ ich podjêcie. Uspakaja³a, ¿e
³¹czy siê z nimi rozwój technologii i wzrost inwestycji, co mo¿e byæ bardzo korzystne dla
Polski.

Podsumowuj¹c dyskusjê, senator E. Wittbrodt jeszcze raz podkreœli³ znaczenie bezpo-
œrednich kontaktów, tak¿e w debacie nad zmianami klimatycznymi. Stwierdzi³, ¿e nawet gdy
jeszcze nie s¹ wypracowane odpowiednie instrumenty, w rozwi¹zywaniu problemów najistot-
niejszym czynnikiem jest wola dzia³ania.

22 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹ rozpatrywali wnioski o zlecenie zadañ pañstwowych w zakresie opieki nad Poloni¹
i Polakami za granic¹.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Koz³owski poinformowa³ o aktualnej
wysokoœci œrodków pozostaj¹cych w dyspozycji Kancelarii Senatu na opiekê nad Poloni¹ i Po-
lakami za granic¹, a nastêpnie przedstawi³ opiniê Kancelarii Senatu, dotycz¹c¹ wniosków
skierowanych do Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹, które 17 maja br.
by³y przedmiotem obrad Zespo³u Finansów Polonijnych. Poinformowa³ senatorów o przyczy-
nach odrzucenia wniosków lub zmniejszenia dotacji.

W dyskusji nad przedstawionymi wnioskami wziêli udzia³ senatorowie: Andrzej Person,
Ryszard Bender, Tadeusz Skorupa, Kazimierz Kleina, Bronis³aw Korfanty, Józef Bergier, Sta-
nis³aw Gogacz oraz wicemarsza³ek Krystyna Bochenek.

Senatorowie przeg³osowali wniosek senatora Bronis³awa Korfantego o zaproponowanie
Prezydium Senatu poparcia wniosku „Polska w Górach Skalistych”, z³o¿onego przez Fundacjê
„Oœwiata Polska za Granic¹”, opiewaj¹cego na kwotê 80 000 z³. Komisja zaproponowa³a pre-
zydium przyznanie tej dotacji w ca³oœci. Nastêpnie cz³onkowie komisji poparli opiniê Kancelarii
Senatu dotycz¹c¹ pozosta³ych wniosków.

Po rozpatrzeniu skierowanych przez szefa Kancelarii Senatu wniosków o zlecenie zadañ
w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹, z³o¿onych przez jednostki niezaliczone
do sektora finansów publicznych, Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
przyjê³a nastêpuj¹c¹ opiniê dla Prezydium Senatu:

I. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich
wykonanie (wnioski nowe)
l Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w Gdañsku: Polska bez granic. Warsztaty

kultury polskiej dla polskich kobiet z Wo³ynia. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 70 650 z³,
postulowana kwota dotacji – 62 550 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Stowarzyszenie Sympatyków Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Œl¹skiego w Ka-
towicach: wyjazdowe szko³y jêzyka polskiego w Mo³dawii, Gruzji i na Ukrainie. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 38 100 z³, postulowana kwota dotacji – 18 000 z³. Komisja zapro-
ponowa³a, aby wniosek poprzeæ.
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l Stowarzyszenie Sympatyków Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Œl¹skiego w Ka-
towicach: udzia³ osób polskiego pochodzenia w letniej szkole jêzyka, literatury i kultury pol-
skiej oraz w warsztatach polonistycznych dla nauczycieli z zagranicznych szkó³ z polskim
jêzykiem nauczania. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 300 940 z³, postulowana kwota do-
tacji – 70 636 z³. Komisja zaproponowa³a, aby od³o¿yæ rozpatrzenie wniosku.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Kwatera G³ówna w Warszawie: polscy harcerze spoza gra-
nic kraju na Zlocie Skautów Europy Œrodkowej „Silesia 2008”. Ca³kowity koszt – 87 700 z³,
postulowana kwota dotacji – 69 700 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ,
zmniejszyæ jednak dotacjê do kwoty 56 500 z³.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: „W krainie polskich bajek
i baœni”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 36 038 z³, postulowana kwota dotacji – 26 900 z³.
Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: IV Polsko-Ukraiñska Konfe-
rencja „Dialog edukacyjny jêzyka polskiego”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 32 200 z³,
postulowana kwota dotacji – 25 600 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: „Polonijne lato z harcersk¹ przy-
god¹”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 100 900 z³, postulowana kwota dotacji – 58 200 z³. Ko-
misja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ, aby wniosek poprzeæ, zmniejszyæ jednak dotacjê do
kwoty 40 400 z³.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: „Polonijne spotkania z har-
cersk¹ przygod¹”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 77 700 z³, postulowana kwota dotacji
– 46 100 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: „Nasi wschodni przyjaciele”.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 30 013 z³, postulowana kwota dotacji – 30 013 z³. Komi-
sja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: Integracja europejska droga
do upowszechniania kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Ca³kowity koszt realizacji
zadania – 120 730 z³, postulowana kwota dotacji – 104 230 z³. Komisja zaproponowa³a, aby
wniosek odrzuciæ.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: „Rzeczpospolita Wielu Naro-
dów”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 56 000 z³, postulowana kwota dotacji – 35 000 z³.
Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, G³ówna Kwatera w Warszawie: „Si³a Ÿród³a – nasze korze-
nie”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 60 400 z³, postulowana kwota dotacji – 40 100 z³,
Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ, jednak dotacjê obni¿yæ do kwoty 22 000 z³.

l Stowarzyszenie PARAFIADA im. Œw. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: program „Soli-
darna S¹siedzka Wspó³praca” – X Parafiada Archidiecezji Wileñskiej 9–12 maja br. Ca³ko-
wity koszt realizacji zadania – 31 500 z³, postulowana kwota dotacji – 15 750 z³. Komisja
zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ.

l Stowarzyszenie PARAFIADA im. Œw. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: szkolenie lide-
rów i animatorów grup dzieci i m³odzie¿y ze œrodowisk polskich i polonijnych na Wschodzie.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 116 100 z³, postulowana kwota dotacji – 81 270 z³. Ko-
misja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: organizacja Olimpiady Jêzyka Pol-
skiego i Literatury oraz konkursu „Polskie Dyktando – Mistrz Ortografii” dla uczniów szkó³
polskich na Litwie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 26 380 z³, postulowana kwota dotacji
26 380 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ.

l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: „Polska w Górach Skalistych”. Ca³ko-
wity koszt realizacji zadania – 330 000 z³, postulowana kwota dotacji – 80 000 z³. Komisja za-
proponowa³a, aby wniosek poprzeæ.

l Stowarzyszenie „Promyk” w Marzeninie: I Festiwal Polonusów przy Festiwalu Twórców Pol-
skiej Piosenki – Wrzeœnia 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 40 000 z³, postulowana
kwota dotacji – 28 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
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l Brodnickie Stowarzyszenie Oœwiatowe w Brodnicy: wymiana m³odzie¿y ze szkó³: Zespo³u
Szkó³ nr 1 w Brodnicy i Szko³y Ogólnokszta³c¹cej Nr 3 z polskim i rosyjskim jêzykiem nau-
czania w Iwano-Frankowsku w celu realizacji projektu „Kultura œredniowiecza na ziemi pol-
skiej i ukraiñskiej”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 19 490 z³, postulowana kwota dotacji
– 9000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ.

l Stowarzyszenie „Na rzecz Jakoœci w Oœwiacie” w Ostródzie: „Letnia Szko³a Liderów – Ostró-
da 2008” (wniosek poprzednio od³o¿ony). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 48 985 z³, po-
stulowana kwota dotacji – 43 585 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.

Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granic¹ senator £u-
kasz Abgarowicz przedstawi³ sprawozdanie z wizytacji obiektów przewidzianych jako zadania
inwestycyjnie na Ukrainie w bie¿¹cym roku. W dniach 13–16 kwietnia br. byli tam z wizyt¹ se-
natorowie: £. Abgarowicz i Kazimierz Kleina.

Senator £. Abgarowicz podkreœli³ ogromne praktyczne znaczenie wizytacji obiektów,
m.in. planowanej budowy szko³y w Szepietówce oraz koœcio³a w Krzemieñcu.

Jak doda³ senator K. Kleina, ogromne znaczenie dla presti¿u naszego kraju za granic¹ ma
fakt, jak polskie firmy zaanga¿owane w inwestycje wywi¹zuj¹ siê z powierzonych im zadañ.

Senator £. Abgarowicz zwróci³ uwagê na bardzo trudn¹ sytuacjê kadrow¹ polskiego kon-
sulatu generalnego we Lwowie. Po wejœciu naszego kraju do Strefy Schengen wyd³u¿y³y siê
zdecydowanie kolejki po wizy w polskich placówkach konsularnych na Ukrainie.

Przewodnicz¹cy komisji senator Andrzej Person poprosi³ przedstawiciela Ministerstwa
Spraw Zagranicznych o ustosunkowanie siê do zasygnalizowanego problemu.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej rozpatrywa³a ustawê o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw.

W posiedzeniu wziêli udzia³ m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji Zbigniew Sosnowski, kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz
Czaplicki oraz pose³ sprawozdawca Witold Gintowt-Dziewa³towski.

Senatorowie zapoznali siê z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której
zwrócono uwagê na w¹tpliwoœci interpretacyjne dotycz¹ce zapisów art. 2, odnosz¹cego siê do
daty wejœcia w ¿ycie nowelizacji.

Z uwagami senackiego biura legislacyjnego nie zgodzili siê pose³ W. Gintowt-Dziewa³towski
i minister K. Czaplicki. Ich opiniê w dyskusji podzielali tak¿e senatorowie i proponowali przyjêcie
rozpatrywanej nowelizacji bez poprawek.

Z pogl¹dem przedstawionym przez ministra K. Czaplickiego zgodzi³ siê tak¿e – po krót-
kiej przerwie w obradach zwo³anej w celu doprecyzowania zapisu ewentualnej poprawki
– przewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej senator Ma-
riusz Witczak, który zg³osi³ wniosek o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw bez poprawek. W g³osowaniu wniosek
popar³o 6 senatorów, a 5 osób wstrzyma³o siê od g³osu. Na sprawozdawcê stanowiska komisji
w sprawie tzw. ordynacji samorz¹dowej wybrano senatora M. Witczaka.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja to projekt poselski. Likwiduje mo¿liwoœæ tworzenia tzw.
bloków list w wyborach samorz¹dowych. Nowela ordynacji samorz¹dowej ma wejœæ w ¿ycie, po-
cz¹wszy od najbli¿szych wyborów do samorz¹dów w 2010 r. Do tego czasu komitety wyborcze
bêd¹ mog³y tworzyæ „grupy” (lub „bloki”) w razie ewentualnych samorz¹dowych wyborów uzu-
pe³niaj¹cych. „Blokowanie” list polega³o na tworzeniu grup list i zawieraniu przez komitety wybor-
cze umów o wspólnym podziale mandatów. Rozwi¹zanie to zosta³o wprowadzone w zesz³ej
kadencji Sejmu i Senatu na nieca³e trzy miesi¹ce przed wyborami samorz¹dowymi. Ówczesna
opozycja zaskar¿y³a te przepisy do Trybuna³u Konstytucyjnego, a tak¿e tryb uchwalenia noweli
ordynacji samorz¹dowej oraz wprowadzenie krótszego ni¿ 14 dni vacatio legis. Trybuna³ uzna³
jednak, ¿e przepisy dotycz¹ce „blokowania” list nie naruszaj¹ ustawy zasadniczej.
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* * *

Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Gospodarki Narodowej.
W pierwszym punkcie porz¹dku dziennego rozpatrywano ustawê o zmianie ustawy o in-

formowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
Rozwi¹zania przyjête w ustawie sejmowej, uchwalonej z przed³o¿enia rz¹dowego, omówi³

dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Spo³ecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³e-
cznej Marek Walaœkiewicz. Jak poinformowa³, nowelizacja ma na celu dostosowanie zapisów
ustawy do postanowieñ dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz wykonanie orzeczenia Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich. Porz¹dkuje tak¿e zapisy dotycz¹ce dzia³alnoœci ra-
dy pracowników.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które
nie zg³osi³o ¿adnych uwag o charakterze legislacyjnym.

Rozpatrywana nowela zak³ada m.in., ¿e m³odociani pracownicy maj¹ byæ wliczani do licz-
by zatrudnionych. Bêdzie to mia³o znaczenie przy powo³ywaniu rad pracowników, bo ich two-
rzenie zale¿y od wielkoœci zatrudnienia. Doprecyzowano te¿ przepis dotycz¹cy kadencji rady
pracowników – ma ona trwaæ 4 lata od dnia jej wyboru i bêdzie ona funkcjonowaæ nawet wtedy,
gdy w trakcie jej kadencji zatrudnienie spadnie poni¿ej 50 pracowników.

Zmiana ustawy zawiera równie¿ przepisy zobowi¹zuj¹ce pracodawców do powiadomie-
nia pracowników o posiadanym przez nich prawie do wyboru cz³onków kolejnej rady pracowni-
ków. Doprecyzowano tak¿e zapis, ¿e gdy dana osoba przestanie byæ cz³onkiem rady,
organizacja zwi¹zkowa dokona wyboru uzupe³niaj¹cego.

Wobec braku pytañ i w¹tpliwoœci ze strony senatorów przewodnicz¹cy komisji senator
Tomasz Misiak zg³osi³ wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek. W g³osowaniu popar³o go
13 senatorów, nikt nie by³ przeciw, a 3 osoby wstrzyma³y siê od g³osu. Na sprawozdawcê sta-
nowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Kazimierza Kleinê.

Nastêpnie przyst¹piono do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o pañstwowym
przedsiêbiorstwie u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy – Prawo upad³oœcio-
we i naprawcze. Dopuszcza ona mo¿liwoœæ upad³oœci „Poczty Polskiej”. Obecnie poczta jest
wy³¹czona spod obowi¹zywania prawa upad³oœciowego. Zgodnie z ustaw¹ sejmow¹, poczta
ma byæ objêta przepisami prawa upad³oœciowego i naprawczego. Nowe przepisy maj¹ dosto-
sowaæ polskie prawo do wymogów Komisji Europejskiej.

Za³o¿enia ustawy, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rz¹dowego, omówi³
i uzasadni³ sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz. Jak poinfor-
mowa³, celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego porz¹dku prawnego do prawodawstwa
Unii Europejskiej. Zwróci³ uwagê, ¿e w œwietle obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy – Prawo upad³o-
œciowe i naprawcze „Poczta Polska”, jako podmiot utworzony na podstawie odrêbnej ustawy,
jest wy³¹czona spod prawa do upad³oœci. Uregulowanie takie budzi zastrze¿enia Komisji Euro-
pejskiej, która uzna³a ten stan prawny za nieograniczon¹ pomoc Skarbu Pañstwa i zobowi¹za-
³a stronê polsk¹ do jak najszybszego usuniêcia tej nieprawid³owoœci. Rz¹d polski zobowi¹za³
siê do wprowadzenia odpowiedniej zmiany do 30 czerwca br.

Komisja Europejska mia³a zastrze¿enia do zapisu obowi¹zuj¹cej ustawy o „Poczcie Pol-
skiej”, zgodnie z którym, w wypadku wyst¹pienia strat poczta mo¿e uzyskaæ pomoc pañstwa
na restrukturyzacjê. Komisja uzna³a, ¿e takie prawo umo¿liwia przedsiêbiorstwu korzystanie
z nieograniczonej pomocy Skarbu Pañstwa.

Proponowana nowelizacja zak³ada, ¿e „Poczta Polska” bêdzie musia³a sama pokrywaæ
ewentualne straty. Pomoc pañstwa bêdzie udzielana jedynie w wypadku strat, które powstan¹
przy realizacji na³o¿onego na przedsiêbiorstwo obowi¹zku œwiadczenia powszechnych us³ug
pocztowych. Nowelizacja ma wejœæ w ¿ycie 14 dni od og³oszenia.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ senackiego biura legisla-
cyjnego, które nie zg³osi³o ¿adnych uwag o charakterze legislacyjnym.

W dyskusji senatorowie interesowali siê przede wszystkim dzia³alnoœci¹ i funkcjonowa-
niem „Poczty Polskiej”. Pytali m.in. o realne przes³anki do og³oszenia upad³oœci przedsiêbior-
stwa, o wyniki ekonomiczne oraz strukturê zatrudnienia i dzia³ania podejmowane na rzecz
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wzrostu konkurencyjnoœci. Ponadto prosili o informacjê dotycz¹c¹ statusu podobnych przed-
siêbiorstw w innych krajach UE.

Odpowiedzi udzielali pos³anka sprawozdawczyni Renata Zaremba oraz dyrektor gene-
ralny „Poczty Polskiej” Andrzej Polakowski.

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem senatorów sytuacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹ tej
instytucji przewodnicz¹cy komisji senator T. Misiak zaproponowa³, aby zwo³aæ posiedzenie
poœwiêcone tej problematyce.

Po zaakceptowaniu przez senatorów zg³oszonej propozycji przewodnicz¹cy przyst¹pi³
do g³osowania nad wnioskiem o przyjêcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek. Wniosek przy-
jêto 11 g³osami za, przy 1 przeciwnym i 5 g³osach wstrzymuj¹cych siê. Ustalono, ¿e przyjêcie
ustawy o zmianie ustawy o pañstwowym przedsiêbiorstwie u¿ytecznoœci publicznej „Poczta
Polska” oraz ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze bez poprawek zarekomenduje Izbie
senator Andrzej Owczarek.

Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawê o zmia-
nie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci.

Rozwi¹zania przyjête przez Sejm omówili pose³ sprawozdawca Henryk Siedlaczek oraz
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan. Poinformowali oni, ¿e propo-
nowane zmiany maj¹ na celu zapewnienie spójnoœci ustawy z obecnie obowi¹zuj¹cym sta-
nem prawnym, m.in. z ustaw¹ o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustaw¹
o finansach publicznych. W nowelizacji rozszerzono tak¿e katalog zadañ agencji, m.in. w za-
kresie dzia³alnoœci innowacyjnej, badania roli mikro-, ma³ych i œrednich przedsiêbiorców dla
polskiej gospodarki oraz udzielania wsparcia finansowego przedsiêwziêciom.

Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego zg³osi³ 9 uwag o charakterze
legislacyjno-precyzuj¹cym. Propozycjê poprawki zg³osi³a równie¿ Polska Konfederacja Pra-
codawców Prywatnych „Lewiatan”.

Do zg³oszonych uwag ustosunkowa³a siê Danuta Jab³oñska, prezes Polskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego. W wyniku jej wyjaœnieñ przedstawiciel senackiego biura legislacyjne-
go uzna³ zasadnoœæ odst¹pienia od poprawki dotycz¹cej przepisów przejœciowych. Odniós³
siê tak¿e do poprawki PKPP „Lewiatan”, wskazuj¹c na jej niekonstytucyjnoœæ w zwi¹zku z wy-
kroczeniem poza materiê rozpatrywanej ustawy.

Wobec braku dalszych uwag przewodnicz¹cy przyst¹pi³ do g³osowania nad poprawkami za-
proponowanymi przez senackie biuro legislacyjne. Spoœród 9 poprawek senatorowie jednog³oœnie
poparli 8 zmian. Wniosek o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiêbiorczoœci wraz z poprawkami zosta³ przyjêty przez komisjê jednomyœlnie. Na spra-
wozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Eryka Smulewicza.

* * *

Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska zapoznali siê z informacj¹ na
temat przygotowania do XIV Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, która odbêdzie siê
w dniach 11–12 grudnia br. w Poznaniu. Informacjê przedstawi³ podsekretarz stanu w Minister-
stwie Œrodowiska Janusz Zaleski.

Wiceminister œrodowiska poinformowa³, ¿e podczas poznañskiej konferencji zostanie
podsumowany dotychczasowy dorobek konwencji, a tak¿e efekty osi¹gniête w ramach proto-
ko³u z Kioto. Jak stwierdzi³, konferencja bêdzie mia³a istotne znaczenie, poniewa¿ mog¹ zo-
staæ przyjête nowe zasady, które zostan¹ sfinalizowane podczas spotkania w Kopenhadze
w 2009 r. Polsce zale¿y na tym, aby to miêdzynarodowe spotkanie stanowi³o wa¿ny krok w kie-
runku okreœlenia konkretnych dzia³añ w zakresie zahamowania zmian klimatu i przystosowa-
nia do tych, które s¹ nieuniknione. Wiceminister J. Zaleski poinformowa³ równie¿, ¿e podczas
konferencji strona polska bêdzie chcia³a zwróciæ szczególn¹ uwagê na konkretne przyk³ady
dobrej praktyki w zakresie innowacyjnoœci ekologicznej, transferu technologii i dzia³añ adapta-
cyjnych, które mog¹ byæ rozpowszechniane, zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê, a tak¿e na
przyk³ady skutecznej redukcji gazów cieplarnianych.
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W trakcie dyskusji senatorowie zwracali uwagê, ¿e konferencja powinna mieæ przede
wszystkim charakter naukowy i byæ elementem promocji polskich osi¹gniêæ na arenie miêdzy-
narodowej. Zdaniem senatorów, nale¿a³oby dok³adnie okreœliæ, jakie cele chce osi¹gn¹æ Pol-
ska. Ponadto podkreœlano, ¿e prezentowane w trakcie spotkania stanowisko Polski powinno
byæ znane komisji. Przypomniano tak¿e, ¿e przedstawiciel komisji mia³ braæ udzia³ w pracach
zespo³u organizacyjnego.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska rozpatrzono tak¿e ustawê
o zmianie ustawy – Prawo atomowe.

W tej czêœci posiedzenia uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska
Henryk Jacek Jezierski, dyrektor generalny w Pañstwowej Agencji Atomistyki Janusz W³odar-
ski oraz dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Ol-
szak. Pozytywn¹ opiniê na temat zapisów zawartych w ustawie sejmowej przedstawi³o Biuro
Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Uzasadnienie do ustawy, uchwalonej przez Sejm z przed³o¿enia rz¹dowego, przedstawi³
podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska H.J. Jezierski. Ustawa wdra¿a do krajowego
porz¹dku prawnego dyrektywy Rady 2006/117/EURATOM z 20 listopada 2006 r. w sprawie
nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa
j¹drowego. Dyrektywa ustanawia system nadzoru i kontroli nad transgranicznym przemiesz-
czaniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa j¹drowego oraz zasady ich prze-
mieszczania miêdzy pañstwami cz³onkowskimi UE, a tak¿e miêdzy pañstwami cz³onkowskimi
i pañstwami spoza Wspólnoty.

Nowe prawo okreœla osobne warunki dotycz¹ce wydawania zezwolenia oraz zgody na
przemieszczanie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa j¹drowego. Wskazuje
równie¿ dokumenty, które nale¿y do³¹czyæ do wniosku oraz œrodki ostro¿noœci, jakie trzeba
zachowaæ przy przemieszczaniu ³adunku.

Przywóz odpadów do Polski bêdzie mo¿liwy jedynie w sytuacji, gdy odpady te wywiezio-
no wczeœniej z Polski do przerobu. Zgodê lub zezwolenie na przywóz, przewóz lub wywóz wy-
dawaæ bêdzie prezes Pañstwowej Agencji Atomistyki. W wypadku naruszenia warunków
przemieszczania odpadów bêdzie on tak¿e decydowa³ o przerwaniu tego procesu.

Jak stwierdzono w rz¹dowym uzasadnieniu ustawy, zape³nione jest jedyne miejsce sk³a-
dowania odpadów w Ró¿anie. Dlatego w praktyce nie bêdzie mo¿liwe wydanie zgody na przy-
wóz odpadów promieniotwórczych.

Sejmowa nowelizacja reguluje tak¿e stosowanie promieniowania jonizuj¹cego w celach
medycznych. G³ówny inspektor sanitarny bêdzie wydawaæ zgodê na prowadzenie dzia³alnoœci
zwi¹zanej z nara¿eniem na promieniowanie jonizuj¹ce. Wczeœniej tak¹ zgodê wydawa³ minister
zdrowia.

Nowa ustawa zmienia te¿ status prawny Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej
w ochronie zdrowia z zak³adu bud¿etowego, który mia³ utrzymywaæ siê ze szkoleñ, w jedno-
stkê bud¿etow¹ – finansowan¹ w ca³oœci z bud¿etu pañstwa. Liczba zatrudnionych ma wzros-
n¹æ z obecnych dwóch do dwudziestu jeden osób.

Przewiduje te¿, ¿e ochron¹ fizyczn¹ zostan¹ objête nie tylko materia³y j¹drowe, ale tak¿e
obiekty j¹drowe. Mo¿liwe bêdzie równie¿ cofniêcie uprawnieñ inspektorowi ochrony radiologi-
cznej m.in. w wypadku utraty przez inspektora pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych.

Ustawa ma wejœæ w ¿ycie 25 grudnia br. Czêœæ przepisów ma jednak wejœæ w ¿ycie wczeœniej.
Podczas dyskusji senatorowie zwracali siê do zaproszonych goœci o wyjaœnienie definicji

„ochrony fizycznej” oraz wskazanie okolicznoœci umo¿liwiaj¹cych prezesowi Pañstwowej
Agencji Atomistyki przerwanie przemieszczania odpadów promieniotwórczych i wypalonego
paliwa j¹drowego. Pytano równie¿, jakich zmian dokonano w ustawie, oraz czy poci¹gaj¹ one
za sob¹ dodatkowe wydatki z bud¿etu pañstwa.

W g³osowaniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska postanowi³a jednomyœlnie zare-
komendowaæ przyjêcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe bez poprawek. Na spra-
wozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Jadwigê Rotnick¹.
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23 kwietnia 2008 r.

Odby³o siê wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
oraz Komisji Ustawodawczej, podczas którego przyst¹piono do pierwszego czytania zg³oszo-
nego przez grupê senatorów projektu uchwa³y Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Obrady komisji otworzy³ przewodnicz¹cy Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich
senator Piotr Zientarski, który nastêpnie przekaza³ prowadzenie posiedzenia po³¹czonych ko-
misji Przewodnicz¹cemu Komisji Ustawodawczej senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu.

Senator P. Zientarski poinformowa³ po³¹czone komisje, ¿e reprezentant wnioskodawców
senator Kazimierz Wiatr usprawiedliwi³ swoj¹ nieobecnoœæ na posiedzeniu komisji.

Istotê projektu zmiany Regulaminu Senatu zreferowa³ senator Piotr £.J. Andrzejewski.
Dotyczy³a ona zagadnienia, czy w trakcie g³osowania mo¿na zg³osiæ wniosek formalny o og³o-
szenie przerwy. Nastêpnie senator P.£.J. Andrzejewski zg³osi³ wniosek o przerwanie obrad
po³¹czonych komisji, aby mog³y one zapoznaæ siê z opini¹ prawn¹ Biura Legislacyjnego Kan-
celarii Senatu, a tak¿e z protoko³em zawieraj¹cym stanowisko Prezydium Senatu.

Przewodnicz¹cy obrad podda³ pod g³osowanie wniosek senatora P.£.J. Andrzejewskiego.
Wniosek przyjêto jednog³oœnie.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej zakoñczono pierwsze czytanie projektu
uchwa³y dla uczczenia rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

Komisja rozpatrzy³a przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwa³y i wnios³a
o wprowadzenie do niego poprawki, zawieraj¹cej nowe brzmienie projektu uchwa³y. Postano-
wiono, ¿e w imieniu komisji podczas drugiego czytania sprawozdanie w tej sprawie z³o¿y sena-
tor Krzysztof Kwiatkowski.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich przygoto-
wano projekt uchwa³y Senatu w sprawie zmiany w sk³adach komisji senackich.

Senatorowie rozpatrzyli wniosek senatora Norberta Krajczego o odwo³anie go z Komisji
Spraw Zagranicznych i powo³anie do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowi³a jednog³oœnie przed-
³o¿yæ Senatowi projekt uchwa³y zgodnie z wnioskiem senatora. Na sprawozdawcê komisji na
posiedzeniu plenarnym zosta³ wybrany senator Piotr Zientarski.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej przeprowadzono wybór zastêpcy
przewodnicz¹cego komisji.

W zwi¹zku z wyborem senatora Macieja Klimy (dotychczasowy zastêpca przewodni-
cz¹cego) na przewodnicz¹cego komisji w celu uzupe³nienia sk³adu prezydium na podstawie
art. 58 ust. 3 Regulaminu Senatu komisja przyst¹pi³a do wyboru ze swojego sk³adu zastêpcy
przewodnicz¹cego.

W dyskusji kandydaturê senatora Henryka Górskiego zg³osi³ senator M. Klima.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 regulaminu przeprowadzono g³osowanie tajne, w którym wy-

brano jednomyœlnie senatora H. Górskiego na zastêpcê przewodnicz¹cego Komisji Obrony
Narodowej.

Na zakoñczenie posiedzenia przewodnicz¹cy senator M. Klima przedstawi³ propozycjê
zmian w planie pracy komisji i poprosi³ senatorów o przedstawienie uwag i wniosków, o które
plan zostanie uzupe³niony.
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Senator Zbigniew Meres zaproponowa³ uzupe³nienie planu pracy o punkt dotycz¹cy
udzia³u wojska w sytuacjach klêsk ¿ywio³owych i stanach wyj¹tkowych (maj br.).

Senatorowie Micha³ Ok³a i Krzyszof Zaremba zwrócili siê o wyznaczenie wczeœniejszego
terminu (czerwiec br.) posiedzenia poœwiêconego wojskowej s³u¿bie zdrowia.

Na potrzebê zapoznania siê z warunkami odbywania s³u¿by wojskowej zwróci³ uwagê
senator Maciej Grubski.

Senator M. Klima poprosi³ o zadeklarowanie siê senatorów do pracy nad poszczególnymi
zagadnieniami, nad którymi pracuje komisja, a tak¿e zachêci³ senatorów do uczestnictwa
w Wy¿szych Kursach Obronnych prowadzonych w Akademii Obrony Narodowej.

Senator Piotr Wach podj¹³ siê koordynowania prac z zakresu szkolnictwa wojskowego
oraz udzia³u polskich ¿o³nierzy w misjach zagranicznych.

* * *

Obradowa³a Komisja Spraw Zagranicznych. Podczas posiedzenia, zwo³anego po tele-
fonicznej rozmowie marsza³ka Bogdana Borusewicza z przewodnicz¹c¹ parlamentu Gruzji Ni-
no Burd¿anadze, senatorowie zapoznali siê z informacj¹ Kancelarii Prezydenta i Ministerstwa
Spraw Zagranicznych na temat aktualnej sytuacji w Gruzji.

Informacjê na ten temat przekazali wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Kremer
i dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta Mariusz Handzlik.

W swoim wyst¹pieniu wiceminister A. Kremer zwróci³ uwagê na kilka aspektów sytuacji
politycznej w Gruzji: wewnêtrzn¹ wspó³pracê miêdzy organami w³adzy w Gruzji, perspektywê
cz³onkostwa Gruzji w NATO, uzyskan¹ podczas szczytu NATO w Bukareszcie, a tak¿e na sto-
sunek Federacji Rosyjskiej do Abchazji i Po³udniowej Osetii. Poinformowa³ równie¿ o reakcji
miêdzynarodowych gremiów wspieraj¹cych integralnoœæ terytorialn¹ Gruzji oraz wzywaj¹cych
Federacjê Rosyjsk¹ do zaprzestania dzia³añ zmierzaj¹cych do jej naruszenia.

Jak podkreœli³ wiceminister A. Kremer, rz¹d utrzymuje ca³y czas kontakty z w³adzami
w Gruzji. Jak mówi³, minister spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski rozmawia³ z gruziñskim
ministrem spraw zagranicznych, a polska placówka dyplomatyczna na bie¿¹co monitoruje sy-
tuacjê i utrzymuje kontakt z organami w³adzy gruziñskiej.

Wiceminister stwierdzi³ równie¿, ¿e Polska na wszystkich forach miêdzynarodowych
wyra¿a zaniepokojenie sytuacj¹ w Gruzji i domaga siê poszanowania dotychczasowego
procesu zmierzaj¹cego do rozwi¹zania tzw. zamro¿onych konfliktów dotycz¹cych Abchaz-
ji i Osetii Po³udniowej. Jak poinformowa³ wiceminister A. Kremer, podczas spotkania sze-
fów dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej ma zostaæ wydane oœwiadczenie b¹dŸ deklaracja
w sprawie Gruzji.

Odpowiadaj¹c na pytanie senatorów, czy zaanga¿owanie Polski w tak trudne dla spo³e-
cznoœci miêdzynarodowej sprawy nie nara¿a interesów naszego kraju, odpar³, ¿e nie wydaje
siê, aby taki zarzut by³ zasadny. Doda³, ¿e Polska d¹¿y tak¿e do posiadania partnerskich sto-
sunków z innymi s¹siadami, w tym z Federacj¹ Rosyjsk¹, Ukrain¹ i Bia³orusi¹.

W swoim wyst¹pieniu wiceminister A. Kremer zwróci³ tak¿e uwagê na aspekt gospodar-
czy, czyli d¹¿enie Polski do dywersyfikacji Ÿróde³ energii. Jak powiedzia³, w tym celu Polska in-
tensyfikuje kontakty z Ukrain¹, Gruzj¹, Azerbejd¿anem i innymi pañstwami tego regionu. Jak
podkreœli³, nie mo¿e podzieliæ opinii, ¿e dzia³ania Polski w sprawie Gruzji w sposób jednozna-
czny nara¿aj¹ interesy Polski, wrêcz przeciwnie.

W dyskusji senator W³odzimierz Cimoszewicz pyta³ wiceministra spraw zagranicznych,
czy strona gruziñska w sposób jednoznaczny i wobec wszystkich partnerów – prezydenta
i rz¹du – w zaistnia³ej sytuacji formu³uje podobne oczekiwania.

Odpowiadaj¹c, wiceminister A. Kremer powiedzia³, ¿e wobec prezydenta, MSZ i innych
partnerów te oczekiwania s¹ podobne. Po pierwsze, Gruzja zabiega o podjêcie dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do tego, aby Rosja nie wdro¿y³a podjêtych decyzji w odniesieniu do Abchazji i Osetii
P³d. Po drugie, Tbilisi chce, by sytuacja w Gruzji sta³a siê przedmiotem obrad na wszystkich
mo¿liwych forach miêdzynarodowych: RB ONZ, OBWE, NATO, oraz aby politycy gruziñscy
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mogli tam przedstawiæ swoje pogl¹dy. Trzecim oczekiwaniem Tbilisi jest zapewnienie stabilnej
sytuacji przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju.

Senator W. Cimoszewicz pyta³ tak¿e, czy wed³ug polskiego MSZ sytuacja w Gruzji jest
nastêpstwem decyzji szczytu NATO w Bukareszcie i czy Rosja mo¿e zmierzaæ do uznania nie-
podleg³oœci tych prowincji gruziñskich.

W opinii wiceministra spraw zagranicznych, nie widaæ przes³anek, aby w³adze rosyjskie
zdecydowa³y siê na kroki formalnoprawne, zmierzaj¹ce do uznania pañstwowoœci Abchazji
i Osetii P³d. „Wydaje siê, ¿e podjête decyzje zmierzaj¹ do tego, aby wzmocniæ tendencje sepa-
rastyczne, ale bez przechodzenia do ostatniego formalnego etapu” – mówi³, ale jak zaznaczy³,
¿adnego scenariusza nie mo¿na wykluczyæ. W ocenie polskiego MSZ, prawdopodobne wyda-
je siê, ¿e celem dzia³añ w³adz Rosji jest powstrzymanie decyzji NATO z Bukaresztu, zmierza-
j¹cych do przyznania Gruzji i Ukrainie Planu Dzia³añ na rzecz Cz³onkostwa.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych dyrektor M. Handzlik poinformowa³
senatorów o dzia³aniach prezydenta Lecha Kaczyñskiego, podjêtych po rozmowach telefoni-
cznych z prezydentem Gruzji Micheilem Saakaszwilim i jego proœbie o pomoc i poparcie. Jak
wyjaœni³, wys³ana przez prezydenta delegacja mia³a za zadanie zebranie informacji umo¿liwia-
j¹cych szczegó³owy ogl¹d sytuacji, pomocnych w przygotowaniu wspólnej linii polityki doty-
cz¹cej Kaukazu.

Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta poinformowa³ senatorów, ¿e
prezydent L. Kaczyñski przekaza³ pe³n¹ informacjê z wizyty w Gruzji swoich przedstawicieli
premierowi Donaldowi Tuskowi i szefowi MSZ R. Sikorskiemu.

W dyskusji senatorowie zwracali uwagê na aspekty zwi¹zane z pozycj¹ Polski na arenie
miêdzynarodowej, koniecznoœci¹ koordynacji dzia³añ pomiêdzy oœrodkami w³adzy, w zakresie
polityki zagranicznej, stanowiskiem UE w przedmiotowej sprawie oraz powi¹zaniami ostatnich
dzia³añ Federacji Rosyjskiej z ustaleniami bukareszteñskiego szczytu NATO.

Na zakoñczenie obrad Komisja Spraw Zagranicznych przyjê³a stanowisko w sprawie sy-
tuacji w Gruzji, w którym stwierdzono:

„Komisja Spraw Zagranicznych Senatu Rzeczypospolitej zapozna³a siê na swoim po-
siedzeniu 23 kwietnia 2008 r. z informacj¹ rz¹du i Kancelarii Prezydenta na temat stanu
stosunków rosyjsko-gruziñskich i dzia³añ podejmowanych w zwi¹zku z tym przez w³adze
polskie.

Komisja odnosi siê z powa¿nym zaniepokojeniem do tych ostatnich posuniêæ w³adz Fe-
deracji Rosyjskiej wobec gruziñskich prowincji Abchazji i Osetii Po³udniowej, które mog¹ byæ
uznane za ingerencjê w sprawy wewnêtrzne Gruzji. Komisja popiera te dzia³ania w³adz pol-
skich, które stanowi¹ adekwatn¹ reakcjê na wspomniane wydarzenia.

Komisja stoi na stanowisku, ¿e powadze i skutecznoœci polskiej polityki zagranicznej
przys³u¿y siê precyzyjna jej koordynacja, przestrzeganie konstytucyjnego podzia³u kompeten-
cji i bliskie wspó³dzia³anie z naszymi sojusznikami zagranicznymi, zw³aszcza w ramach polityki
wschodniej Unii Europejskiej”.

24 kwietnia 2008 r.

W pierwszym punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Spo-
³ecznej rozpatrzono ustawê o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy
dotycz¹cej prywatnych biur poœrednictwa pracy, przyjêtej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.

Ustawê ratyfikacyjn¹ przedstawi³ dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Spo³ecz-
nego w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Marek Waleœkiewicz. Zwróci³ on uwagê na
potrzebê ratyfikacji przedmiotowej konwencji w zwi¹zku ze zdezaktualizowaniem siê przepi-
sów konwencji MOP nr 96, która w niedostatecznym zakresie regulowa³a dzia³alnoœæ prywat-
nych biur poœrednictwa pracy.
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W dyskusji senatorowie zg³osili szereg pytañ do przedstawiciela rz¹du i obecnych na po-
siedzeniu przedstawicieli Pañstwowej Inspekcji Pracy, dotycz¹cych dzia³alnoœci biur poœredni-
ctwa pracy i ich rejestracji. Zwracano uwagê na niezgodne z prawem praktyki tych, a tak¿e na
prowadzenie bez wymaganej rejestracji nielegalnych dzia³añ rekrutacyjnych. Odpowiedzi na
pytania senatorów udziela³ Miros³aw Brodowski, g³ówny specjalista w Departamencie Rynku
Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Senatorowie wskazywali tak¿e na niezawieranie przez biura poœrednictwa umów przy
zatrudnianiu pracowników za granic¹ oraz praktyki pobierania op³at za znalezienie pracy.

Przedstawiciel Pañstwowej Inspekcji Pracy nie przedstawi³ wyników kontroli PIP w tym
zakresie i zobowi¹za³ siê do przed³o¿enia stosownej informacji na piœmie.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego
Kancelarii Senatu, które nie zg³osi³o ¿adnych uwag do rozpatrywanej ustawy.

W g³osowaniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej popar³a wniosek przewodni-
cz¹cego senatora Mieczys³awa Augustyna i postanowi³a zaproponowaæ Senatowi przyjê-
cie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy dotycz¹cej prywatnych biur poœrednictwa pracy, przyjêtej w Genewie w dniu 19 czer-
wca 1997 r. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Ma³go-
rzatê Adamczak.

Nastêpnie przyst¹piono do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pra-
cowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Sejmow¹ nowelizacjê omówi³ dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Spo³ecz-
nego w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej M. Waleœkiewicz. Jak podkreœli³, ustawa
sejmowa jest wynikiem przegl¹du sporz¹dzonego przez Komisjê Trójstronn¹, która uchwa-
³¹ nr 30 z 2007 r. rekomendowa³a rz¹dowi wprowadzenie zmian do dotychczas obowi¹zu-
j¹cej ustawy. Przedstawiciel rz¹du postulowa³ przyjêcie rozpatrywanej nowelizacji bez
poprawek.

W dyskusji przedstawiciel Forum Zwi¹zków Zawodowych Marek Dy¿akowski zwróci³ siê
do senatorów o rozwa¿enie wprowadzenia dalszych zmian, które wykracza³yby poza zakres
nowelizacji uchwalonej przez Sejm. Zarówno przewodnicz¹cy komisji senator M. Augustyn,
jak i przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego zwrócili uwagê na niekonstytucyjnoœæ ta-
kiego postêpowania z ustaw¹ sejmow¹ w trakcie prac Senatu.

Ponadto senatorowie zapoznali siê z opini¹ senackiego biura legislacyjnego, które nie
wnios³o ¿adnych uwag do rozpatrywanej ustawy sejmowej.

Wniosek o przyjêcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowni-
ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zg³osi³ senator M. Augustyn. W g³osowaniu uzyska³
on jednomyœlne poparcie komisji. Jak ustalono, przyjêcie rozpatrywanej nowelizacji w imieniu
komisji zarekomenduje Izbie senator Jan Rulewski.

Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej przyjêto stanowisko
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³eczne-
go w razie choroby i macierzyñstwa.

Sejmow¹ nowelizacjê uchwalono na podstawie senackiej inicjatywy ustawodawczej
podjêtej w celu wykonania obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z 6 marca 2007 r. W orzeczeniu trybuna³u stwierdzono niezgodnoœæ art. 32
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie
choroby i macierzyñstwa z art. 2 i art. 32 ust. 1 konstytucji w czêœci, w jakiej zawiera s³owo
„obowi¹zkowo”. W trakcie prac sejmowych Komisja Polityki Spo³ecznej i Rodziny rozszerzy-
³a przed³o¿enie senackie o uregulowanie zmieniaj¹ce tak¿e art. 50 ust. 1 tej ustawy, co jest
uzupe³nieniem w zakresie dotycz¹cym ustalania podstawy zasi³ku opiekuñczego w stosun-
ku do osób objêtych rozszerzanym w nowelizacji katalogiem uprawnionych. W toku prac le-
gislacyjnych drugim czytaniu w Sejmie nie wprowadzono zmian do przyjêtego przez komisjê
projektu ustawy.

Rekomenduj¹c sejmow¹ nowelizacjê, senator M. Augustyn stwierdzi³, ¿e wprowadzona
przez Sejm dodatkowa poprawka jest potrzebna i ma charakter legislacyjny. Ustawa rozszerza
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zakres osób uprawnionych do zasi³ku opiekuñczego, zaliczaj¹c do nich nie tylko osoby objête
ubezpieczeniem chorobowym obowi¹zkowo, lecz tak¿e te objête nim dobrowolnie.

Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej Przemys³aw ¯ó³towski, zastêpca
dyrektora Departamentu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, podkreœli³, ¿e rz¹d niezmiennie – tak jak
podczas ca³ego procesu legislacyjnego – popiera rozpatrywan¹ nowelizacjê.

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

W g³osowaniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej, na wniosek przewodnicz¹cego sena-
tora M. Augustyna, jednomyœlnie opowiedzia³a siê za przyjêciem rozpatrywanej nowelizacji. Na
sprawozdawcê stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym wybrano senatora M. Augustyna.

25 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Ustawodawcza w celu rozpatrzenia ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o niektórych innych ustaw.

Przyjêcie nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rz¹dowego, reko-
mendowa³ senatorom wiceminister sprawiedliwoœci Zbigniew Wrona. Wyjaœnieñ udzielali tak-
¿e dyrektor Biura Prawno-Legislacyjnego w tym resorcie Jan Bo³onkowski oraz sêdzia Gerard
Bieniek z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwoœci.

Senatorowie zapoznali siê z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, zawieraj¹c¹
propozycje wprowadzenia 2 poprawek do ustawy sejmowej.

Rozpatrywana nowelizacja zawiera m.in. jednoznaczne okreœlenie statusu prawnego
urz¹dzeñ przesy³owych, tj. sieci energetycznych, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
ustanawia tzw. s³u¿ebnoœæ przesy³u, a tak¿e wprowadza mo¿liwoœæ zas¹dzenia na rzecz naj-
bli¿szych cz³onków rodziny zmar³ego zadoœæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê.

W g³osowaniu Komisja Ustawodawcza postanowi³a zarekomendowaæ Senatowi wpro-
wadzenie dwóch poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych in-
nych ustaw, zaproponowanych przez senackie biuro legislacyjne. Na sprawozdawcê
stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Leona Kieresa.

Druga – seminaryjna – czêœæ posiedzenia Komisji Ustawodawczej poœwiêcona by³a za-
gadnieniom dotycz¹cym statusu ustrojowego asesora s¹dowego oraz reformy systemu nabo-
ru kadr do organów wymiaru sprawiedliwoœci. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele Kancelarii
Prezydenta, Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Krajowej Rady S¹downictwa, S¹du Najwy¿szego,
Trybuna³u Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a tak¿e Stowarzyszenia Sê-
dziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowego
Centrum Szkolenia Kadr S¹dów Powszechnych i Prokuratury, Naczelnej Rady Adwokackiej,
Krajowej Izby Radców Prawnych, Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Referendarzy S¹dowych, Stowarzyszenia „Fair Play” oraz Stowarzyszenia Do-
radców Prawnych.

Podczas posiedzenia dyskutowano przede wszystkim o sytuacji, jaka nast¹pi po tym,
gdy przestan¹ orzekaæ asesorzy. Przedstawiciele œrodowisk prawniczych zaprezentowali po-
gl¹dy na temat projektów zmian w przepisach dotycz¹cych asesorów.

Joanna Agacka-Indecka z Naczelnej Rady Adwokackiej zapowiedzia³a, ¿e adwokatura
przyjmie asesorów sêdziowskich, którzy z powodu uchylenia tej instytucji wyrokiem Trybuna³u
Konstytucyjnego nie doczekaj¹ siê nominacji sêdziowskiej. Powiedzia³a, ¿e jeœli ci asesorzy ze-
chc¹, bêd¹ mogli staæ siê adwokatami, a w przysz³oœci byæ mo¿e t¹ drog¹ dostaæ siê do s¹do-
wnictwa.

6 maja 2009 r. wejdzie w ¿ycie wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego uznaj¹cy, ¿e pe³nienie
przez asesora funkcji sêdziowskich jest sprzeczne z konstytucj¹. Obecnie w polskich s¹dach
orzeka oko³o 1300 asesorów. Resort sprawiedliwoœci zapewnia, ¿e do wejœcia w ¿ycie wyroku
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trybuna³u okresy próbne w wiêkszoœci zakoñcz¹ siê i asesorzy bêd¹ mogli ubiegaæ siê o sê-
dziowsk¹ nominacjê.

Jak poinformowa³ wiceminister sprawiedliwoœci Jacek Czaja, w maju przysz³ego roku
582 osoby nie bêd¹ spe³niaæ warunków do uzyskania nominacji. Resort przewiduje dla nich
mo¿liwoœæ podjêcia pracy jako referendarzy s¹dowych lub asystentów sêdziów.

Zdaniem prof. Lecha Gardockiego, I prezesa S¹du Najwy¿szego, oprócz przep³ywu do
s¹dów z innych zawodów prawniczych powinna pozostaæ droga od aplikacji i s¹dów najni¿sze-
go szczebla, bo nie mo¿na mówiæ, ¿e ukoronowaniem kariery prawniczej jest stanowisko sê-
dziego s¹du rejonowego. „Raczej mo¿na tak mówiæ o sêdziach s¹dów okrêgowych,
apelacyjnych i S¹du Najwy¿szego” – doda³.

Odnosz¹c siê do proponowanych rozwi¹zañ, jako najbli¿szy sobie prezes L. Gardocki
wskaza³ projekt noweli ustawy o s¹dach przygotowany przez Krajow¹ Radê, w myœl którego
prawnicy po aplikacji uzyskiwaliby prezydenck¹ nominacjê na sêdziego grodzkiego i w s¹dach
rejonowych orzekaliby w najprostszych sprawach.

Jeszcze przed wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego do Sejmu poprzedniej kadencji
wp³yn¹³ prezydencki projekt zmiany konstytucji i ustawy o s¹dach, wprowadzaj¹cy zamiast
asesorów instytucjê „sêdziego na próbê”, który dostawa³by czasow¹ nominacjê od prezydenta
(a nie od ministra sprawiedliwoœci jak obecni asesorzy), a jego kilka pierwszych lat pracy by³o-
by ocenianych przez Krajow¹ Radê S¹downictwa, która nastêpnie wystêpowa³aby albo nie
o drug¹, bezterminow¹ nominacjê prezydenck¹ dla sêdziego.

Ten projekt spotka³ siê z krytyk¹ prawników, uwa¿aj¹cych, ¿e sêdzia ma orzekaæ nieza-
wiœle, a wiêc bez groŸby, ¿e patrz¹c przez pryzmat jego orzeczeñ, bêdzie siê podejmowaæ
decyzjê, czy mo¿e on otrzymaæ bezterminow¹ nominacjê. Po spotkaniach z Krajow¹ Rad¹
S¹downictwa prezydent Lech Kaczyñski zmieni³ zdanie i popar³ propozycjê KRS, by zamiast
asesorów w najprostszych sprawach w s¹dach rejonowych orzekali sêdziowie grodzcy.

Projekt nowelizacji przygotowany przez resort sprawiedliwoœci zak³ada natomiast rezyg-
nacjê z obecnego modelu aplikacji sêdziowskiej przy s¹dach apelacyjnych. Zamiast niej istnia-
³yby trzy œcie¿ki dojœcia do zawodu sêdziego: z innych zawodów prawniczych – prokuratury,
adwokatury, notariatu, od radców prawnych oraz ze œwiata nauki (profesorowie i doktorzy ha-
bilitowani) po 5-letniej centralnej aplikacji s¹dowej w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr
S¹dów i Prokuratury (rok aplikacji ogólnej i cztery m.in. na sta¿u referendarskim), albo po 4 la-
tach pracy jako asystent sêdziego lub 5 latach pracy jako referendarz s¹dowy. S¹ jeszcze pro-
jekty Stowarzyszenia S¹dów Orzekaj¹cych „Iustitia” i Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka.

W dyskusji podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej jej uczestnicy kwestionowali
przyznanie centrum szkolenia kadr tak szerokich uprawnieñ. Przewodnicz¹cy KRS Stanis³aw
D¹browski postulowa³ nawet wy³¹czenie ze struktur rz¹dowych kszta³cenia sêdziów, które
– zgodnie z konstytucyjn¹ zasad¹ odrêbnoœci w³adz – powinno tak¿e byæ domen¹ w³adzy
s¹downiczej, a nie wykonawczej.

Komisja Ustawodawcza zorganizowa³a to posiedzenie seminaryjne w zwi¹zku ze zobo-
wi¹zaniem Senatu, który przyj¹³ na siebie reagowanie na wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego
uchylaj¹ce poszczególne przepisy polskiego prawa.

* * *

Tematem wspólnego seminaryjnego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
oraz Komisji Zdrowia by³ system opieki d³ugoterminowej w Polsce – teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ.

Temu zagadnieniu poœwiêcone by³o wyst¹pienie wiceministra zdrowia Adama Fronczaka.
O opiece d³ugoterminowej w systemie opieki spo³ecznej mówi³ sekretarz stanu w Mini-

sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Jaros³aw Duda.
Realizacjê œwiadczeñ opieki zdrowotnej w zakresie opieki d³ugoterminowej omówi³ Krzysztof

Klichowicz z Departamentu Œwiadczeñ Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ocenê obecnego stanu oraz rozwi¹zania na przysz³oœæ w zakresie opieki d³ugotermino-

wej w Polsce przedstawi³ dr Adam Kozierkiewicz z Instytutu Zdrowia Publicznego.
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Na temat koncepcji ubezpieczenia pielêgnacyjnego w Polsce mówi³ prof. Piotr B³êdowski
ze Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie.

Na zakoñczenie posiedzenia zapowiedziano przyjêcie stanowiska komisji w sprawie sy-
tuacji w domach pomocy spo³ecznej oraz wyst¹pienia na temat wznowienia prac nad projek-
tem ustawy dotycz¹cej ubezpieczenia od ryzyka utraty samodzielnoœci.

29 kwietnia 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustaw¹ z 11 marca
2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onko-
stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowa³a nastêpuj¹ce projekty ak-
tów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1
l Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzaj¹cej u³at-

wienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotycz¹cego bezpieczeñstwa drogo-
wego (COM(2008) 151), sygn. Rady UE 7984/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Referent: senator Piotr G³owski.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Adam Rapacki.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowi³a poprzeæ projekt dyrektywy.
l Wniosek Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz¹ce wprowadzania

do obrotu œrodków ochrony roœlin (COM(2008) 093), sygn. Rady UE 7538/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Referent: senator Zdzis³aw Pupa.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Andrzej Dycha.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowi³a poprzeæ projekt rozpaorz¹dzenia.
l Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Rady zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr

423/2004 w odniesieniu do odnowienia zasobów dorsza oraz zmieniaj¹ce rozpo-
rz¹dzenie (EWG) nr 2847/93 (COM(2008) 162).

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Referent: senator Edmund Wittbrodt.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu A. Dycha.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowi³a poprzeæ projekt rozpaorz¹dzenia.
l Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê:

– art. 6 ust. 1: COM(2008) 111, 139, 140, 149, 154, 161, 168, 170, 174,
– art. 6 ust. 4: COM(2008) 171.
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Kontakty miêdzynarodowe

17 kwietnia br. wizytê w Senacie z³o¿y³ prezydent pañstwa Izrael Szymon Peres wraz
z delegacj¹. Goœci przyj¹³ marsza³ek Bogdan Borusewicz. Spotkanie poprzedzi³o wyst¹pienie
prezydenta S. Peresa przed Uroczystym Zgromadzeniem Pos³ów i Senatorów.

„Witam Pana wœród przyjació³, bo wszyscy Polacy s¹ Pana przyjació³mi” – powiedzia³
marsza³ek B. Borusewicz. Podkreœli³, ¿e prezydent wiele zrobi³ dla dialogu
polsko-izraelskiego. Wskaza³ na symboliczny wymiar tej wizyty i na szczególny klimat stosun-
ków polsko-izraelskich i polsko-¿ydowskich oraz na wiêzi historyczne ³¹cz¹ce oba narody.

Prezydent S. Peres podziêkowa³ za otwarcie dla niego wrót Senatu i mo¿liwoœæ przemówie-
nia do Zgromadzenia Pos³ów i Senatorów. Prezydent powiedzia³, ¿e nawet z up³ywem czasu ból
istnieje, ale roœnie te¿ nadzieja. Doda³, i¿ porozumienie miêdzy obu narodami wzmacniaj¹ cierpie-
nia, których oba narody dozna³y. Dlatego, jego zdaniem, Polska i Izrael potrafi¹ doceniæ wolnoœæ.
S. Peres podkreœli³, ¿e jako ¯yd i Izraelita cieszy siê niezmiernie z tego, ¿e Polska podŸwignê³a siê
po dwóch totalitaryzmach, potrafi³a wybiæ siê na niepodleg³oœæ i odrodziæ jako naród z krêgos³u-
pem. Doda³, ¿e s³oñce jest najlepszym sêdzi¹, bo ukazuje rzeczy w prawdziwym œwietle. „Prze-
sz³oœci nie mo¿emy zmieniæ, ale chcemy zbudowaæ now¹ przysz³oœæ” – mówi³ prezydent.
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Zdaniem marsza³ka B. Borusewicza, to bardzo do-
brze, ¿e pamiêtamy o historii, ale jako politycy musimy
patrzeæ w przysz³oœæ. Marsza³ek Senatu wyrazi³ zado-
wolenie z rozwoju stosunków dwustronnych i woli dal-
szego ich umacniania. W opinii marsza³ka dobre
kontakty polityczne powinny zostaæ przeniesione na
stosunki pomiêdzy spo³eczeñstwami.

Marsza³ek pyta³ prezydenta o szansê na powrót
do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. W opinii
prezydenta S. Peresa, te szanse s¹ du¿e. Gdyby nie
roz³am wœród Palestyñczyków, jego zdaniem, ju¿ istnia-
³oby palestyñskie pañstwo. Doda³, ¿e istotne jest te¿, by
podnieœæ poziom ¿ycia w Palestynie, bo to bêdzie
sprzyja³o pokojowemu procesowi.
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* * *

17 kwietnia br. wizytê w Senacie z³o¿y³ przewodnicz¹cy Zgromadzenia Narodowego
Republiki Francuskiej Bernard Accoyer. Goœcia przyj¹³ marsza³ek Bogdan Borusewicz.

Marsza³ek Senatu podkreœli³, ¿e stosunki polsko-francuskie uk³adaj¹ siê bardzo dobrze.
Doda³, ¿e przed wejœciem w ¿ycie Traktatu z Lizbony nale¿y o¿ywiæ dwustronne kontakty miê-
dzy parlamentami, które w ostatnich latach nie nad¹¿a³y za dialogiem miêdzyrz¹dowym. Zda-
niem marsza³ka B. Borusewicza, warto rozwa¿yæ wspó³pracê parlamentarzystów polskich
i francuskich na p³aszczyŸnie europejskiej. Jak zaznaczy³, polski parlament w szybkim tempie
przyj¹³ ustawê o ratyfikacji Traktatu z Lizbony, która teraz czeka na podpis prezydenta.

Przewodnicz¹cy B. Accoyer pogratulowa³ szybkiej ratyfikacji parlamentarnej Trakta-
tu. Podkreœli³, ¿e po jego przyjêciu przez cz³onków UE otwarty zostanie nowy etap „euro-
pejskiej przygody”. Jego zdaniem, przed Europ¹ stoj¹ nowe wyzwania i aby im sprostaæ,
cz³onkowie Wspólnoty musz¹ œciœlej ze sob¹ wspó³pracowaæ. Umo¿liwia to Traktat Kon-
stytucyjny, który wed³ug przewodnicz¹cego pomo¿e stawiæ czo³a wzrostowi zagro¿eñ eko-
logicznych, kryzysowi finansowemu, walutowemu, energetycznemu. Przewodnicz¹cy
francuskiego Senatu zaznaczy³, ¿e celem zbli¿aj¹cej siê prezydencji jego kraju w UE bê-
dzie rozbudowa europejskiej obronnoœci. Francja bêdzie d¹¿yæ do wzmocnienia Europej-
skiej Polityki Bezpieczeñstwa i obrony oraz do uprzywilejowanego traktowania unijnego
przemys³u, rolnictwa i handlu w œwiecie.
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W opinii marsza³ka B. Borusewicza, Francja bêdzie przewodniczyæ Europie w bardzo wa¿-
nym momencie wdra¿ania reform traktatowych. Doda³, ¿e znaczna czêœæ problemów, z którymi
boryka siê zjednoczona Europa, bierze siê z szybkiego rozwoju na ca³ym œwiecie i dlatego – jego
zdaniem – nale¿y d¹¿yæ do lepszej wspó³pracy i koordynacji dzia³añ w ramach UE.

Przewodnicz¹cy B. Accoyer wyrazi³ zadowolenie, ¿e Polska ma podobne do Francji po-
gl¹dy na wiele kwestii. Jego zdaniem jest to wa¿ne zw³aszcza w kontekœcie zbli¿aj¹cej siê pol-
skiej prezydencji w UE.

Marsza³ek B. Borusewicz powiedzia³, ¿e dla Polski wa¿ne s¹ doœwiadczenia pañstw wie-
lokrotnie sprawuj¹cych prezydencjê w Unii, dlatego mamy nadziejê skorzystaæ z doœwiadcze-
nia Francji w tym zakresie. Marsza³ek wskaza³ ponadto na potrzebê intensyfikacji wspó³pracy
kulturalnej polsko-francuskiej.

* * *

17 kwietnia br. wizytê w Senacie z³o¿y³a wiceprzewodnicz¹ca Komisji Europejskiej,
komisarz UE ds. stosunków instytucjonalnych i strategii komunikacji spo³ecznej Mar-
got Wallström. W spotkaniu uczestniczy³ przewodnicz¹cy Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator Edmund Wittbrodt.

Marsza³ek B. Borusewicz podkreœli³, ¿e obecna wizyta nastêpuje po bardzo szybkim
przyjêciu przez polski parlament ustawy o Traktacie Lizboñskim. Marsza³ek wyrazi³ zadowole-
nie z tej decyzji, poniewa¿ traktat wzmacnia pozycjê parlamentów narodowych. „Oprócz prze-
pisów prawa jest jeszcze zwyczaj, dlatego zamierzamy aktywnie dzia³aæ” – powiedzia³
marsza³ek. Doda³, ¿e polskie spo³eczeñstwo jest nastawione bardzo prounijnie.
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Komisarz M. Wallström pogratulowa³a szybkiego d¹¿enia do ratyfikacji Traktatu z Liz-
bony. To, zdaniem komisarz, czyni Polskê wiarygodnym i zaanga¿owanym partnerem. W jej
opinii, przyjêcie Traktatu z Lizbony nie tylko wzmocni pozycje narodowych parlamentów, ale
te¿ wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu Komisji Europejskiej, do których trzeba siê przygo-
towaæ. Komisarz podkreœli³a, ¿e Komisja Europejska jest zainteresowana polityczn¹ debat¹
odbywaj¹c¹ siê w parlamentach narodowych. Jej zdaniem, to wzmacnianie kompetencji par-
lamentów narodowych powinno siê odbywaæ na zasadzie wspó³pracy.

Marsza³ek B. Borusewicz podkreœli³, ¿e obecnoœæ unijnego komisarza w trakcie zatwier-
dzania krajowych planów dzia³añ w szeroko pojêtej sferze spo³ecznej przez parlamenty naro-
dowe bêdzie œwiadczyæ o bezpoœrednim zwi¹zku z unijn¹ polityk¹. Zaprosi³ komisarza UE na
tak¹ debatê do Senatu ju¿ jesieni¹ tego roku.

* * *

W dniach 17 i 18 kwietnia br. w Wiedniu marsza³ek Bogdan Borusewicz wzi¹³ udzia³
w X Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy. Tematem wiedeñskiej konferencji by³o
wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych i informatycznych w procesie ustawo-
dawczym.

W swoim wyst¹pieniu marsza³ek B. Borusewicz podkreœli³, ¿e Senat RP uczestniczy we
wszystkich formach wspó³pracy parlamentów narodowych krajów cz³onkowskich Unii Europej-
skiej. Dlatego niezwykle cennym narzêdziem u³atwiaj¹cym te kontakty jest IPEX oparty na no-
woczesnej technice.

Marsza³ek zwróci³ te¿ uwagê, ¿e nowe technologie u³atwiaj¹ uczestnictwo Senatu RP
w procesie stanowienia prawa unijnego. „Ze wzglêdu na liczbê dokumentów przekazywanych
przez Komisjê Europejsk¹ i Radê Ministrów, a tak¿e tempo pracy wymuszane przez sekreta-
riat Rady dla Komisji Spraw Unii Europejskiej stworzony zosta³ specjalny system gromadzenia
i obróbki dokumentów. S¹ one automatycznie klasyfikowane. Senatorowie mog¹ pobraæ
wszystkie niezbêdne materia³y przez Internet” – powiedzia³ marsza³ek.

Marsza³ek B. Borusewicz poinformowa³ równie¿, ¿e w Polsce jest rozwa¿ane stworzenie
informatycznego systemu legislacyjnego obejmuj¹cego rz¹d i obie izby parlament. Zwróci³ je-
dnak uwagê, ¿e tworzenie prawa odbywa siê w drodze negocjacji i szukania kompromisów,
a zbyt wyszukany technicznie system móg³by ten proces zniekszta³ciæ.

Na zakoñczenie wiedeñskiej konferencji marsza³ek B. Borusewicz zaproponowa³, by
w przysz³ym roku, w 20. rocznicê odrodzenia polskiego Senatu, zorganizowaæ nadzwyczajne
spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy w Warszawie.
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„Nasz Senat odrodzi³ siê w wyniku pierwszych od czasu zapadniêcia ¿elaznej kurtyny,
wolnych wyborów w tej czêœci Europy. Na mocy politycznego kompromisu Solidarnoœæ mog³a
obsadziæ w Sejmie tylko 35% miejsc. Za to w Senacie mieliœmy 100%.

Dzieñ 4 czerwca 1989 roku okaza³ siê zatem narodowym plebiscytem w sprawie odrzu-
cenia komunizmu. Tego samego dnia, daleko od Europy, na placu Tien an men mia³y miejsce
tragiczne wydarzenia, które pokojowemu zwyciêstwu polskiego ruchu obywatelskiego nada³y
nieoczekiwany wymiar.

W przysz³ym roku minie 20 lat od tych wydarzeñ. Warto rozwa¿yæ, czy w tym czasie Euro-
pa zmieni³a siê zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jak¹ mamy wizjê dalszych zmian? Inne s¹
przecie¿ obecnie warunki funkcjonowania parlamentów – jako legislatyw i jako organów przed-
stawicielskich” – powiedzia³ marsza³ek Senatu.

Podczas wiedeñskiej konferencji marsza³ek B. Borusewicz spotka³ siê z przewodni-
cz¹c¹ Pierwszej Izby Stanów Generalnych Holandii Yvonne Timmerman-Buck. Rozmawia³
tak¿e z przewodnicz¹cym Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Premyslem Sobotk¹ oraz
przewodnicz¹cym Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Rosji Sergiejem Mironovem.

Podczas rozmowy z przewodnicz¹cym P. Sobotk¹ omawiano stanowisko Polski i Czech
w sprawie tarczy antyrakietowej, a tak¿e sprawê praskiego szczytu przewodnicz¹cych parla-
mentów pañstw œrodkowoeuropejskich, poœwiêconego przygotowaniom do przyjêcia Traktatu
Lizboñskiego.

Podczas spotkania przewodnicz¹cy Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Rosji S.
Mironov potwierdzi³ przyjêcie zaproszenia do z³o¿enia wizyty w Polsce w czerwcu br. Rozma-
wiano te¿ o organizowanej w Rosji miêdzynarodowej konferencji na temat terroryzmu oraz
o organizowanym w listopadzie w Petersburgu nadzwyczajnym spotkaniu Stowarzyszenia Se-
natów Europy.

Stowarzyszenie Senatów Europy powsta³o 8 listopada 2000 r. w Pary¿u. Jego celem jest
rozwijanie wspó³pracy miêdzy cz³onkami, wspieranie idei dwuizbowoœci w ramach demokracji
parlamentarnej oraz wzmacnianie europejskiej œwiadomoœci i to¿samoœci, a tak¿e wspó³praca
na rzecz zacieœniania wiêzi miêdzy pañstwami europejskimi, lepszego porozumienia i korzy-
stania ze wspólnego dorobku.

Cz³onkami stowarzyszenia s¹: Rada Federalna Republiki Federalnej Niemiec, Rada
Federalna Republiki Austrii, Senat Królestwa Belgii, Izba Ludu Zgromadzenia Parlamentar-
nego Boœni i Hercegowiny, Senat Hiszpanii, Senat Republiki Francuskiej, Senat Parlamentu
Republiki W³oskiej, Pierwsza Izba Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów, Senat Rze-
czypospolitej Polskiej, Senat Parlamentu Rumunii, Rada Federacji Zgromadzenia Federal-
nego Federacji Rosyjskiej, Rada Narodowa Republiki S³owenii, Rada Kantonów
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Zgromadzenia Federalnego Konfederacji Szwajcarskiej, Senat Parlamentu Republiki Czes-
kiej, Izba Lordów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej. W roli ob-
serwatora w dzia³alnoœci stowarzyszenia uczestniczy Rada Stanu Wielkiego Ksiêstwa
Luksemburga.

* * *

22 kwietnia br. marsza³ek Bogdan Borusewicz przeprowadzi³ telefoniczn¹ rozmowê
z przewodnicz¹c¹ parlamentu Gruzji Nino Burjanadze, która poinformowa³a o sytuacji
w swoim kraju.

Po tej rozmowie – na wniosek marsza³ka – 23 kwietnia br. zosta³o zwo³ane posiedzenie
Komisji Spraw Zagranicznych. Porz¹dek przewidywa³ informacjê Kancelarii Prezydenta i Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych na temat aktualnej sytuacji w Gruzji.

* * *

22 kwietnia br. wizytê w Senacie z³o¿y³a przewodnicz¹ca Izby Reprezentantów Nowej
Zelandii Margaret Wilson wraz z delegacj¹. Goœci przyj¹³ marsza³ek Bogdan Borusewicz.

Zdaniem marsza³ka Senatu, Polskê i Now¹ Zelandiê ³¹cz¹ dobre kontakty polityczne. Di-
alog miêdzyparlamentarny jest istotn¹ czêœci¹ stosunków dwustronnych miêdzy obu pañstwa-
mi. W opinii marsza³ka, warto by³oby poœwiêciæ wiêcej uwagi wymianie kulturalnej, a tak¿e
rozwin¹æ ruch turystyczny miêdzy obu krajami.

Przewodnicz¹ca M. Wilson podkreœli³a, ¿e obecna wizyta nowozelandzkich parlamenta-
rzystów œwiadczy o tym, ¿e Nowa Zelandia zainteresowana jest rozwojem wspó³pracy miêdzy-
parlamentarnej i konkretnych komisji, np. kultury, gospodarki.

Podczas rozmowy marsza³ek B. Borusewicz pyta³ o sytuacjê w Nowej Zelandii przed zbli-
¿aj¹cymi siê wyborami.

Przewodnicz¹ca M. Wilson poinformowa³a, ¿e z przedwyborczych sonda¿y wynika, i¿
przewagê nad rz¹dz¹c¹ Parti¹ Pracy ma obecnie opozycyjna Partia Narodowa.

Marsza³ek prosi³ o wsparcie kandydatury Polski w wyborach w 2009 r. na niesta³ego
cz³onka Rady Bezpieczeñstwa ONZ.
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Parlamentarzyœci nowozelandzcy podkreœlali, ¿e No-
wa Zelandia i Polska czêsto wspó³pracuj¹ ze sob¹ na forach
miêdzynarodowych i Nowa Zelandia uwa¿a Polskê za bar-
dzo wa¿nego cz³onka UE. W zwi¹zku z tym s¹dz¹, i¿ ta
czêœæ Europy powinna byæ reprezentowana w Radzie Bez-
pieczeñstwa.

Marsza³ek B. Borusewcz wyrazi³ zadowolenie, ¿e
wkrótce bêdzie realizowane porozumienie o wymianie stu-
dentów, pozwalaj¹ce na ³¹czenie nauki z prac¹ zarobkow¹.
Jego zdaniem, dla rozwoju stosunków miêdzy krajami
ogromne znaczenie maj¹ kontakty m³odych ludzi, studen-
tów, pracowników naukowych oraz wspieranie kontaktów
naukowo- technicznych.

W trakcie spotkania rozmawiano tak¿e o systemie wybor-
czym w Nowej Zelandii i Polsce, o jego wadach i zaletach, mo¿li-
woœciach zmiany tego systemu, a tak¿e o roli izby wy¿szej
parlamentu (w Nowej Zelandii parlament jest jednoizbowy).

* * *

22 kwietnia br. wizytê w Senacie z³o¿y³ minister sprawiedliwoœci i ds. wielokulturo-
wych Po³udniowej Australii Michael Atkinson wraz z delegacj¹. Goœci przyj¹³ marsza³ek
Bogdan Borusewicz.

Marsza³ek podkreœli³, ¿e w Po³udniowej Australii ¿yje liczna grupa Polaków. Podziêkowa³
za stworzenie polskiej emigracji warunków do ¿ycia, nauki i pracy. „Mia³em okazjê spotkaæ siê
z Polakami w Australii w minionym roku i pozytywnie oceniam ich funkcjonowanie w Australii”
– powiedzia³.

Zdaniem ministra M. Atkinsona, w³adzom Australii zale¿y na tym, by Polacy zachowali
to¿samoœæ narodow¹, znajomoœæ jêzyka, bo to stanowi dobr¹ podstawê kontaktów
australijsko-polskich. Doda³, ¿e polscy emigranci maj¹ du¿y wk³ad w budowê wspó³czesnej
Australii.

Marsza³ek B. Borusewcz pyta³ ministra o wybory, które niedawno odby³y siê w Australii,
a tak¿e o aktywnoœæ polityczn¹ Australijczyków polskiego pochodzenia.

Minister M. Atkinosn poinformowa³, ¿e wybory zdecydowanie wygra³a Partia Pracy. Do-
da³, ¿e opiera siê ona na ruchu zwi¹zkowym. Jak stwierdzi³, osoby polskiego pochodzenia nie-
zbyt chêtnie anga¿uj¹ siê w politykê. Wol¹ sprawdzaæ siê w zupe³nie innych dziedzinach.
Odnosz¹ sukcesy w biznesie, handlu, sztuce. Anga¿uj¹ siê w ¿ycie akademickie. Zdaniem mi-
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nistra, przyczyna, ¿e Polacy niechêtnie bior¹ udzia³ w ¿yciu politycznym Australii, mo¿e wyni-
kaæ z tego, ¿e pochodz¹ z dawnego kraju komunistycznego i dlatego nie maj¹ zaufania do
w³adzy. Jak zaznaczy³, do 1983 r. Polacy w Australii popierali Partiê Liberaln¹, która przeciw-
stawia³a siê komunizmowi, potem Partiê Pracy.

W opinii marsza³ka B. Borusewicza, dzia³o siê tak dlatego, ¿e australijskie zwi¹zki zawo-
dowe anga¿owa³y siê w pomoc dla NSZZ „Solidarnoœæ”.

Marsza³ek wyrazi³ jednoczeœnie pogl¹d, ¿e Polacy nie anga¿uj¹ siê w politykê krajów
osiedlenia, bo wol¹ koncentrowaæ siê na ¿yciu prywatnym, rodzinnym.

Minister M. Atkinson stwierdzi³, ¿e osobiœcie popiera³ „Solidarnoœæ" w Polsce.
Marsza³ek podziêkowa³ mu za to i doda³, ¿e zdawa³ sobie sprawê z zaanga¿owania Australij-

czyków w poparcie dla „Solidarnoœci” i walki Polski o demokracjê i niezale¿noœæ.

* * *

22 kwietnia br. wizytê robocz¹ u marsza³ka Bogdana Borusewicza z³o¿y³ Yuan Gui-
sen – specjalny przedstawiciel premiera Chiñskiej Republiki Ludowej.

Yuan Guisen zapewni³ marsza³ka, ¿e Ogólnochiñska Konferencja Konsultatywna chce
kontynuowaæ wspó³pracê z polskim Sejmem i Senatem. Jego zdaniem, to wa¿na czêœæ sto-
sunków miêdzy obu pañstwami. Pomaga ona rozwojowi wspó³pracy w innych dziedzinach.
„Celem mojej wizyty jest podkreœlenie, ¿e rz¹d chiñski przywi¹zuje du¿¹ wagê do kontynuowa-
nia stabilnego rozwoju stosunków miêdzy obu krajami” – powiedzia³.

Podczas rozmowy marsza³ek Senatu podkreœli³, ¿e Polska tak¿e zainteresowana jest po-
g³êbianiem stosunków z Chinami i rozwojem wspó³pracy we wszystkich dziedzinach.

Yuan Guisen zaznaczy³, ¿e sytuacja w Tybecie ju¿ siê uspokoi³a. Doda³, ¿e od 2002 r.
w³adze chiñskie szeœciokrotnie spotyka³y siê z przedstawicielami Tybetu. Jego zdaniem, za-
mieszki w Tybecie by³y inspirowane z zewn¹trz. Chiñscy policjanci interweniowali zgodnie
z prawem, bo porz¹dek zosta³ zak³ócony – mówi³. Zapewni³, ¿e chiñskie w³adze nie chc¹ po-
dzia³u Chin, dlatego tak trudno porozumieæ siê z dalajlam¹.

Marsza³ek B. Borusewicz wyrazi³ zadowolenie, ¿e rz¹d chiñski jest otwarty na rozmowy
z dalajlam¹. Podkreœli³, ¿e wydarzenia w Tybecie szkodz¹ obrazowi Chin. Doda³, ¿e nale¿y
rozmawiaæ z osobami, które ciesz¹ siê szacunkiem i maj¹ wp³yw na sytuacjê w Tybecie. Dalaj-
lama, wed³ug marsza³ka, ma taki wp³yw i wielokrotnie wypowiada³ siê za autonomi¹ Tybetu,
a nie oderwaniem od Chin.

Marsza³ek podkreœli³, ¿e jest za integralnoœci¹ Chin i g³os zabiera jedynie w obronie praw
cz³owieka. Wyrazi³ nadziejê, ¿e rozwojowi gospodarczemu towarzyszyæ bêdzie coraz lepsze
przestrzeganie praw cz³owieka. „Doceniam to, co Chiny zrobi³y w zakresie przestrzegania
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praw cz³owieka od czasów rewolucji kulturalnej, ¿e otwieraj¹ siê, ale bolejê nad przemoc¹”
– mówi³. Zaapelowa³ o prowadzenie dialogu z dalajlam¹.

Yuan Guisen podkreœli³, ¿e w Tybecie panuje ju¿ spokój. Winni zamieszkom zostali za-
trzymani, a w wyniku œledztwa prokuratorskiego zarzuty postawiono 50 osobom.

W opinii marsza³ka, dobrze by³oby, gdyby procesom mogli przygl¹daæ siê zagraniczni
obserwatorzy. To, jego zdaniem, uspokoi³oby opiniê publiczn¹. Poprawie wizerunku Chin s³u-
¿y³oby tak¿e otwarcie Tybetu i umo¿liwienie dziennikarzom wjazdu na te tereny.

Wys³annik chiñskiego premiera przekonywa³ marsza³ka, by Polska odst¹pi³a od bojkotu
otwarcia igrzysk olimpijskich i by marsza³ek odst¹pi³ od zaproszenia dalajlamy do Polski.

Marsza³ek B. Borusewicz podkreœli³, ¿e zaprosi³ dalajlamê w imieniu Senatu, nie konsul-
tuj¹c tego z rz¹dem. Doda³, ¿e skoro rz¹d chiñski rozmawia z dalajlam¹, to nie widzi powodu,
dlaczego marsza³ek Senatu nie mia³by tego robiæ.

* * *

W dniach 24–25 kwietnia br., na zaproszenie marsza³ka Bogdana Borusewicza z wi-
zyt¹ w Polsce przebywa³a delegacja Senatu Demokratycznej Republiki Konga z przewo-
dnicz¹cym Léonem Kengo wa Dondo na czele.

Przewodnicz¹cy Senatu Konga urodzi³ siê jako Leon Lubicz w Libenge, w prowincji Equateur.
Jest synem Polaka – Micha³a Lubicza, doktora medycyny, który przyjecha³ do Konga w latach trzy-
dziestych XX wieku. W trakcie afrykanizacji nazw miejscowych i nazwisk, któr¹ przeprowadzi³ zairski
prezydent, marsza³ek Mobutu Sese Seko, L. Lubicz w 1971 r. zast¹pi³ polskie nazwisko nazwiskiem
Kengo wa Dondo (w tym czasie zmieniono te¿ nazwê kraju z Kongo na Zair). L. Kengo wa Dondo

12 DIARIUSZ  SENATU

46



ukoñczy³ studia prawnicze w Belgii. W trakcie rz¹dów Mobutu by³
kilkakrotnie premierem Zairu, ministrem spraw zagranicznych,
a tak¿e ambasadorem w Brukseli. W latach dziewiêædziesi¹tych
jako premier prowadzi³ politykê reform gospodarczych, które
uzyska³y poparcie wspólnoty miêdzynarodowej. By³ zwolenni-
kiem gospodarki rynkowej. W 1997 r. poda³ siê do dymisji i wyje-
cha³ do Europy, gdzie przebywa³ na emigracji do 2006 r.
W styczniu 2007 r. zosta³ wybrany na senatora z prowincji Equa-
teur, a nastêpnie na przewodnicz¹cego Senatu.

24 kwietnia br. delegacjê przyj¹³ marsza³ek B. Boruse-
wicz. Marsza³ek podkreœli³, ¿e Polskê i Kongo ³¹cz¹ przyjaz-
ne stosunki. Wyrazi³ zadowolenie ze stabilizacji sytuacji
w Kongu po latach zamêtu.

Przewodnicz¹cy Senatu Konga powiedzia³, ¿e z Polsk¹
wi¹¿¹ go relacje emocjonalne, choæ nigdy dot¹d nie by³ w na-
szym kraju. Wyrazi³ nadziejê, i¿ efektem jego wizyty bêd¹ umo-
wy o wspó³pracy miêdzy obydwoma krajami. Doda³, ¿e po
okresie zamêtu, w latach 1996–2003, œwiadomoœæ narodowa
spo³eczeñstwa Konga doprowadzi³a do wolnych wyborów i bu-
dowy pañstwa federacyjnego. Zaznaczy³, ¿e prowincje maj¹
autonomiê gospodarcz¹, wskaza³ na mo¿liwoœci wspó³pracy
miêdzy regionami Konga i Polski. Zachêca³ tak¿e do inwesto-
wania w tym kraju. Zaznaczy³, ¿e Kongo zabezpieczy polskich
inwestorów przed ryzykiem czynników pozaekonomicznych.
Doda³, ¿e jego kraj oczekuje inwestycji w sektorach gospodar-
czych i edukacji.

Marsza³ek B. Borusewicz poinformowa³, ¿e KGHM –
polska firma zajmuj¹ca siê wydobyciem miedzi – inwestowa-
³a ju¿ w Kongu, ale wycofa³a siê na skutek zamieszek. Teraz
ponownie zainteresowana jest obecnoœci¹ w tym kraju oraz
podtrzymaniem i rozszerzeniem koncesji. Wed³ug marsza³ka
Senatu, to, jak potocz¹ siê losy tej inwestycji, zadecyduje
o innych polskich przedsiêwziêciach w Kongu.

Marsza³ek Senatu przypomnia³, ¿e Polska jest obecna
w Kongu. Kontyngent polskich ¿o³nierzy (130 ¿andarmów)
uczestniczy³ w unijnej misji EUFOR, zapewniaj¹cej pokojo-
wy przebieg wyborów. Obecnie planowane jest wys³anie
polskiego kontyngentu w ramach unijnej polityki bezpie-
czeñstwa w Czadzie. Zdaniem marsza³ka, œwiadczy to o za-
interesowaniu Polski stabilizacj¹ i pokojem w Afryce.

Przewodnicz¹cy L. Kengo wa Dondo poinformowa³, ¿e
w Kongu prowadzony jest przegl¹d wydanych wczeœniej
koncesji, a jego efekty s¹ publikowane w Internecie. Zazna-
czy³, ¿e jego kraj ma liczne bogactwa naturalne i dla wszyst-
kich inwestorów znajdzie siê tam miejsce. Doda³, ¿e chêtnie
zapozna siê z propozycj¹ polskich przedsiêbiorstw.

Przewodnicz¹cy Senatu Konga zaprosi³ marsza³ka
B. Borusewicza do z³o¿enia wizyty w Kinszasie.

Podczas spotkania rozmawiano tak¿e o przemianach
demokratycznych w Kongu oraz o sytuacji w regionie.

Tego samego dnia delegacja Senatu Konga zosta³a przy-
jêta przez wicemarsza³ka Sejmu Stefana Niesio³owskiego.
Podczas rozmowy mówiono m.in. o wspó³pracy parlamentarnej
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miêdzy obu krajami, podkreœlano, ¿e dobre stosunki miêdzy parlamentami sprzyjaj¹ tak¿e rozwo-
jowi wzajemnych kontaktów w innych sferach, np. politycznej czy gospodarczej. Rozmówcy zgo-
dzili siê, ¿e jednym z podstawowych warunków stabilizacji i pokoju jest demokracja.

Wskazuj¹c na konkretne mo¿liwoœci wspó³pracy miêdzy Polsk¹ i Kongiem, mówiono
m.in. o odbudowie i rozwoju turystyki w Kongu czy wykorzystaniu i eksploatacji tamtejszych
zasobów naturalnych.

Przewodnicz¹cy Leon Kengo wa Dondo zwróci³ uwagê na polskie doœwiadczenia
w ochronie przyrody, które mog³yby byæ pomocne w odbudowie rezerwatów w jego kraju,
a tak¿e dzia³aniach zmierzaj¹cych do zachowania gin¹cych gatunków, np. goryli górskich,
okapi czy nosoro¿ca bia³ego.

24 kwietnia br. delegacja Senatu Konga spotka³a siê równie¿ z przedstawicielami Komisji
Spraw Zagranicznych i Komisji Obrony Narodowej. Komisjê Spraw Zagranicznych reprezento-
wali jej przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹ca senatorowie Leon Kieres i Dorota
Arciszewska-Mielewczyk oraz senatorowie Janusz Rachoñ i W³adys³aw Sidorowicz. Ze strony
Komisji Obrony Narodowej w spotkaniu udzia³ wziêli dwaj wiceprzewodnicz¹cy – senatorowie
Henryk Górski i Andrzej Owczarek.

Podczas rozmowy podkreœlono znaczenie kontaktów miêdzyparlamentarnych, pomaga-
j¹cych w rozwi¹zywaniu problemów w relacjach dwustronnych oraz wspieraj¹cych dzia³ania
podejmowane w zakresie polityki, gospodarki i kultury.

Przewodnicz¹cy L. Kengo wa Dongo z zadowoleniem odnotowa³ fakt wznowienia
wspó³pracy miêdzyparlamentarnej po trudnym dla Demokratycznej Republiki Konga okresie.
W swoim wyst¹pieniu wskaza³ na najwa¿niejsze, jego zdaniem, pola wspó³pracy bilateralnej.
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Zaliczy³ do nich m.in. infrastrukturê, oœwiatê i ochronê zdrowia. Podniós³ te¿ kwestiê mo¿liwo-
œci szkolenia przez stronê polsk¹ kongijskiej armii i si³ bezpieczeñstwa.

Przewodnicz¹cy Senatu Konga z zaniepokojeniem odniós³ siê do informacji przekazanych przez
kongijskie s³u¿by dyplomatyczne o planach dotycz¹cych likwidacji polskiej placówki w Kinszasie.

Przewodnicz¹cy Komisji Spraw Zagranicznych senator L. Kieres zapewni³ goœci o szcze-
gólnej wadze, jak¹ Polska przywi¹zuje do rozwoju kontaktów z Demokratyczn¹ Republik¹
Konga, równie¿ w aspekcie cz³onkostwa Polski w UE i mo¿liwoœci kszta³towania przez nasz
kraj stosunków UE z regionem Afryki Subsaharyjskiej.

Podczas spotkania omówiono sytuacjê w regionie, podkreœlaj¹c znaczenie Demokratycz-
nej Republiki Konga dla rozwoju pokoju i bezpieczeñstwa w Afryce Œrodkowej, a tak¿e jej strate-
giczne po³o¿enie. Przewodnicz¹cy przedstawi³ równie¿ perspektywy rozwoju politycznego
i gospodarczego Rejonu Wielkich Jezior na podstawie podpisanej w 2006 r. przez 11 pañstw re-
gionu deklaracji o wspó³pracy i dobrym s¹siedztwie (Pakt Pokoju i Rozwoju) oraz „Protoko³u
wzajemnej obrony i nieagresji”.

Tego samego dnia kongijscy goœcie z³o¿yli równie¿ wieniec przed Grobem Nieznanego
¯o³nierza.

25 kwietnia br. delegacja Senatu Konga spotka³a siê z przedsiêbiorcami z Krajowej Izby
Gospodarczej, m.in. z jej prezesem Andrzejem Arendarskim. Rozmawiano o mo¿liwoœciach
inwestowania w Kongu, przede wszystkim w przemyœle wydobywczym, turystyce oraz przy
odbudowie infrastruktury.

O rozwijaniu wspó³pracy gospodarczej z Kongiem i budowaniu dobrych relacji z krajami
Afryki mówiono tak¿e podczas spotkania z wicepremierem, ministrem gospodarki Waldema-
rem Pawlakiem.

„Obserwujemy w ostatnich latach bardzo wyraŸny wzrost obrotów handlowych miêdzy
naszymi krajami” – stwierdzi³ wicepremier W. Pawlak. Zapewni³, ¿e Polska jest zainteresowa-
na rozwijaniem wspó³pracy z Kongiem g³ównie w takich obszarach, jak przemys³ wydobywczy,
gospodarka leœna, rybo³ówstwo i gospodarka wodna.

Zdaniem wicepremiera, szczególne znaczenie dla rozwoju wspó³pracy ma wymiana do-
œwiadczeñ na poziomie przedsiêbiorstw. „Polskie firmy mog¹ byæ cennym partnerem w dzie-
dzinie górnictwa wêglowego i miedziowego. Zale¿y nam na uruchomieniu eksploatacji z³o¿a
w Kimpe, w które zainwestowa³ KGHM” – doda³. Mo¿liwa jest równie¿ wspó³praca w dziedzinie
eksploatacji i przetwarzania ropy naftowej.

Zdaniem przewodnicz¹cego L. Kengo wa Dondo, najwiêkszymi atutami Konga s¹ bogate
z³o¿a surowcowe i kapita³ ludzki. „Wspó³praca z Kongiem to dla Polski szansa na dywersyfika-
cjê Ÿróde³ zaopatrzenia w surowce energetyczne” – powiedzia³.

Przewodnicz¹cy Senatu Konga zapewni³, ¿e polscy przedsiêbiorcy, którzy zdecyduj¹
siê zainwestowaæ w tym kraju, mog¹ liczyæ m.in. na ulgi podatkowe i specjalne traktowanie.
„Nasz kodeks inwestycyjny przewiduje mo¿liwoœæ czasowego zwolnienia z podatku docho-
dowego oraz z ce³ na import urz¹dzeñ” – poinformowa³. Wyrazi³ te¿ nadziejê na rozwijanie
wspó³pracy w dziedzinach infrastruktury drogowej i kolejowej, naukowo-badawczej i edu-
kacji.

Podczas pobytu w Warszawie delegacja Senatu Konga z³o¿y³a tak¿e wizytê w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych, gdzie rozmawia³a z Ryszardem Schnepfem, podsekretarzem sta-
nu w tym resorcie.

Wiceminister mówi³ m.in. o znaczeniu, jakie nasz kraj przywi¹zuje do stosunków z pañ-
stwami afrykañskimi, i zapowiedzia³ swoj¹ wizytê w tym regionie, równie¿ w Kongu.

Przewodnicz¹cy L. Kengo wa Dondo zachêca³ do rozwoju wspó³pracy miêdzy naszymi
krajami. Zapewnia³, ¿e Kongo czeka na inwestorów z zewn¹trz i oferuje im du¿e mo¿liwoœci,
m.in. w przemyœle wydobywczym i turystyce.

* * *
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28 kwietnia br. w Senacie wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski spotka³ siê
z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych z Kirgistanu, przebywaj¹cymi w Polsce
z wizyt¹ studyjn¹, zorganizowan¹ przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum De-
mokratyczne.

Podczas rozmowy wicemarsza³ek Z. Romaszewski mówi³ m.in. o doœwiadczeniach doty-
cz¹cych przemian spo³eczno-politycznych i gospodarczych w naszym kraju. Zapozna³ tak¿e
kirgiskich goœci z rol¹ i funkcjonowaniem polskiego Sejmu i Senatu.

Uczestnicy senackiego spotkania to przedstawiciele lokalnych organizacji pozarz¹do-
wych z ró¿nych regionów Kirgistanu, przede wszystkim lokalni liderzy dzia³aj¹cy na rzecz
swoich spo³ecznoœci, najaktywniejsi absolwenci szko³y liderów, organizowanej od kilku lat
przez jedn¹ z najwiêkszych organizacji kirgiskich – Interbilim. Podczas pobytu w Polsce zapo-
znaj¹ siê oni z polskim procesem transformacji, z funkcjonowaniem sektora rz¹dowego i poza-
rz¹dowego. Motywem przewodnim tej wizyty studyjnej jest przywództwo rozumiane jako
dzia³anie na rzecz w³asnej spo³ecznoœci i jej rozwoju, ale tak¿e na rzecz ca³ego pañstwa.

* * *

29 kwietnia br. przewodnicz¹cy Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej senator Mie-
czys³aw Augustyn spotka³ siê z dr. Hermannem Kuesem, sekretarzem stanu ds. parla-
mentarnych w niemieckim Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i M³odzie¿y.
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Podczas spotkania rozmawiano o sytuacji demograficznej w obu krajach. W tym kontekœ-
cie mówiono o programach i projektach podejmowanych w celu aktywizacji osób starszych na
rynku pracy i w ich œrodowisku spo³ecznym, m.in. o funkcjonowaniu i znaczeniu niemieckich
rad seniorów oraz ich prawnym umocowaniu. Poruszono tak¿e zagadnienia dotycz¹ce ubez-
pieczeñ pielêgnacyjnych i opieki d³ugoterminowej nad osobami niesamodzielnymi. Nawi¹zano
równie¿ do niemieckich rozwi¹zañ w sferze polityki rodzinnej.

ARODOWE

51





Kronika senacka

16 kwietnia br. w Senacie odby³a siê konferencja „Spó³dzielnie socjalne dla osób nie-
pe³nosprawnych – w kierunku lepszych rozwi¹zañ prawnych”, zorganizowana przez Ko-
misjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Fundacjê Promocji Gmin
Polskich.

Celem konferencji by³o m.in. zaprezentowanie doœwiadczeñ zwi¹zanych z szeroko rozu-
mian¹ pomoc¹ osobom niepe³nosprawnym w zak³adaniu spó³dzielni socjalnych. Aktywn¹ rolê
w zak³adaniu tego typu spó³dzielni mo¿e odgrywaæ samorz¹d terytorialny.

Konferencjê zorganizowano w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i programu „Klu-
czowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych”.

Merytoryczny dorobek tego spotkania zostanie przedstawiony na ³amach miesiêcznika
„Gmina”, w serwisie samorz¹dowym Polskiej Agencji Prasowej.

* * *

17 kwietnia br. w Senacie odby³a siê konferencja „Ratyfikacja przez Polskê europej-
skiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych – wyzwaniem dla administracji
publicznej i organizacji mniejszoœci”, zorganizowana przez Kaszubski Zespó³ Parlamen-
tarny we wspó³pracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Uczestników konferencji przywitali przewodnicz¹cy Kaszubskiego Zespo³u Parlamentar-
nego senator Kazimierz Kleina i wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego £ukasz
Grzêdzicki.

Wiceprezydent Europejskiego Biura Jêzyków Mniej U¿ywanych (EBLUL) dr Tomasz Wi-
cherkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w swoim wyst¹pieniu mówi³
o wp³ywie ratyfikacji europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych na sytua-
cjê jêzyków i politykê jêzykow¹ wybranych pañstw Europy.

Prof. Jadwiga Zieniukowa z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk wyg³osi³a referat
„Zmiany w statusie jêzyka kaszubskiego od po³owy XX wieku do pocz¹tku XXI wieku”.
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Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego £. Grzêdzicki mówi³ na temat europej-
skiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych jako konwencji Rady Europy, ilustruj¹c
swoj¹ wypowiedŸ prezentacj¹ multimedialn¹.

Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ds. kultury Tomasz Fopke przedstawi³
doœwiadczenia Kaszubów z realizacji ustawy o mniejszoœciach narodowych lub etnicznych
oraz jêzyku regionalnym w perspektywie ratyfikacji europejskiej karty jêzyków regionalnych
lub mniejszoœciowych.

Ostatnim referentem by³ naczelnik Wydzia³u Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Dobies³aw Rzemieniewski, który omówi³ pro-
pozycje rz¹du polskiego do dokumentów ratyfikacyjnych europejskiej karty jêzyków
regionalnych lub mniejszoœciowych.

W dyskusji poruszano m.in. problem wznowienia przekazu miêdzypokoleniowego jêzyka
i tradycji kaszubskich. Omawiano sposoby u³atwiania i popierania pos³ugiwania siê jêzykami
regionalnymi lub mniejszoœciowymi w mowie i piœmie, w ¿yciu publicznym i prywatnym. Roz-
mawiano o dzia³aniach maj¹cych na celu wspieranie jêzyków regionalnych lub mniejszoœcio-
wych w celu ich ochrony. Dokonano przegl¹du metod i œrodków nauczania i studiów
w jêzykach regionalnych lub mniejszoœci na wszystkich poziomach nauczania. Szczególne za-
interesowanie wzbudzi³o wspieranie studiów i badañ nad jêzykami regionalnymi lub mniejszo-
œciowymi na uniwersytetach, gdy¿ zainteresowanie t¹ tematyk¹ wœród m³odzie¿y licealnej
i studentów wzrasta z roku na rok.

* * *

22 kwietnia br. w Senacie odby³a siê konferencja „Us³ugi asystenckie w systemie
wsparcia osób niepe³nosprawnych”, zorganizowana przez Komisjê Rodziny i Polityki Spo-
³ecznej we wspó³pracy z Fundacj¹ Pomocy Chorym na Zanik Miêœni.

W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele rz¹du, administracji publicznej i parlamentu.
Wœród uczestników znalaz³y siê tak¿e osoby niepe³nosprawne na wózkach inwalidzkich oraz
przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych i ich
rodzin.

Konferencjê otworzyli przewodnicz¹cy Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej senator Mie-
czys³aw Augustyn i prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Miêœni Beata Karliñska.

Podczas spotkania osoby reprezentuj¹ce podmioty realizuj¹ce us³ugi asystenckie z ca³ej
Polski przedstawia³y wypracowane przez siebie modele. Jednym z celów postawionych sobie
przez organizatorów by³o bowiem przedstawienie doœwiadczeñ i praktyki œwiadczenia pomocy
asystenckiej osobom niepe³nosprawnym w naszym kraju. Nie wypracowano dotychczas jej je-
dnolitych standardów i jest ona œwiadczona przy wykorzystaniu kilkunastu modeli postêpowa-
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nia. Taka sytuacja – w opinii uczestników konferencji – wymaga oceny merytorycznej,
uzupe³nienia i uaktualnienia obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych, wiêkszego zaanga¿owania
w³adz publicznych na rzecz upowszechnienia i stosowania pomocy asystenckiej, a tak¿e podjê-
cia stosownych dzia³añ ustawodawczych przez rz¹d. Obecny na konferencji pe³nomocnik rz¹du
ds. osób niepe³nosprawnych, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Jaros-
³aw Duda zadeklarowa³ podjêcie przez rz¹d stosownych prac, tak by od 1 stycznia 2009 r. we-
sz³y w ¿ycie nowe przepisy ustawowe.

Podczas konferencji na temat wybranych aspektów us³ug asystenckich w polskim syste-
mie wsparcia osób niepe³nosprawnych mówi³ Marek Stêpniak z Fundacji „Fuga Mundi”.

Dyskusjê panelow¹, poœwiêcon¹ perspektywom wdra¿ania i upowszechniania us³ug
asystenckich w Polsce, poprowadzi³ prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji Piotr Paw-
³owski. Wziêli w niej udzia³ m.in. pose³ Marek Plura, wiceminister pracy J. Duda, starosta polic-
ki Leszek GuŸdzio³ i Cezary Mi¿ejewski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Senacka debatê podsumowali wiceprzewodnicz¹ca sejmowej Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Rodziny pos³anka Magdalena Kochan oraz senator M. Augustyn.

Konferencja by³a ju¿ drugim ze spotkañ zaplanowanych przez Komisjê Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej w obecnej kadencji Senatu, organizowanych z myœl¹ o przygotowaniu re-
komendacji ustawowych wprowadzaj¹cych zmiany w ustawodawstwie na rzecz osób
niepe³nosprawnych i kreuj¹cych nowy system wyrównywania szans oraz wspierania ich
aktywnoœci.

* * *
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25 kwietnia br. w Gdañsku marsza³ek Bogdan Borusewicz wzi¹³ udzia³ w debacie
„Polska – 1989, Niemcy – 1990, Bia³oruœ –?”, zorganizowanej przez polskich studentów na-
le¿¹cych do stowarzyszeñ wchodz¹cych w sk³ad organizacji European Democrat Students
(EDS). W tej publicznej rozmowie wziê³o udzia³ 60 studentów z 26 krajów.

„Wszyscy chcielibyœmy wiedzieæ, kiedy znak zapytania, który znajduje siê w tytule debaty,
przestanie nim byæ” – powiedzia³ marsza³ek B. Borusewicz, dodaj¹c, ¿e sam chcia³by, aby sta³o
siê to jak najszybciej i jest w tej sprawie optymist¹. Stwierdzi³ jednak, ¿e Bia³oruœ jest w zupe³nie
innej sytuacji politycznej ni¿ swojego czasu Polska czy NRD. „Dooko³a nas wszystko siê zmieni-
³o. Jedno siê tylko nie zmieni³o – m³odzi ludzie. Bo to oni robi¹ rewolucje. Gdy myœmy robili swo-
j¹, w 80 roku, ja mia³em 31 lat, a moi ¿o³nierze byli o dziesiêæ lat m³odsi” – powiedzia³ marsza³ek.

EDS zosta³a za³o¿ona w 1961 r. przez studentów z Unii Europejskiej. Pocz¹tkowo jej celem
by³a promocja wymiany i wspó³pracy studentów pochodz¹cych z ró¿nych pañstw europejskich.
Z biegiem czasu stowarzyszenie zajê³o siê walk¹ o idea³y, takie jak wolnoœæ i przestrzeganie praw
cz³owieka. Obecnie EDS jest najwiêksz¹ organizacj¹ studenck¹, reprezentuje oko³o 400 tys. stu-
dentów z ponad 30 pañstw. Polskê reprezentuj¹ w EDS m.in. M³odzi Konserwatyœci.

* * *

28 kwietnia br. odby³o siê Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Naczelnego S¹du Admi-
nistracyjnego, podczas którego prezes NSA Janusz Trzciñski przedstawi³ informacjê
o dzia³alnoœci s¹dów administracyjnych w 2007 r., w tym dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego.

Informacja o dzia³alnoœci s¹dów administracyjnych w roku 2007 by³a ju¿ czwarta od cza-
su wejœcia w ¿ycie reformy wprowadzaj¹cej dwuinstancyjnoœæ s¹dów administracyjnych.
Z przedstawionych w informacji danych statystycznych i opisanych zagadnieñ orzeczniczych
wynika, ¿e zak³adane cele reformy – g³ównie realizacja prawa do s¹du oraz prawo do rozpa-
trzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki – zosta³y osi¹gniête.

W zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele najwy¿szych w³adz pañstwowych z pre-
zydentem Lechem Kaczyñskim, a tak¿e prezesi Trybuna³u Konstytucyjnego i S¹du Najwy¿-
szego Jerzy Stêpieñ i Lech Gardocki.

Senat reprezentowa³ wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski. W swoim wyst¹pieniu pod-
kreœli³ znaczenie dzia³alnoœci orzeczniczej s¹dów administracyjnych dla ochrony praw i wolno-
œci obywatelskich. Samodzielna, dwuinstancyjna struktura s¹downictwa administracyjnego
zosta³a okreœlona konstytucyjnie, a NSA uzyska³ status instytucji równorzêdnej wobec S¹du
Najwy¿szego. Do jego najwa¿niejszych zadañ nale¿y kontrola legalnoœci dzia³alnoœci admini-
stracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych. Szczególnie istotna jest fun-
kcja sygnalizacyjna w celu eliminowania przewlek³oœci postêpowañ i rozbie¿noœci
w interpretacji przepisów.

Jak powiedzia³ wicemarsza³ek Senatu, wzrost liczby rozpoznawanych spraw œwiadczy
o potrzebie kontroli administracji publicznej. Orzeczenia NSA przyczyniaj¹ siê do rozwoju teo-
rii, wyk³adni i standardów prawa, co wykracza poza klasycznie ujête zadania wymiaru spra-
wiedliwoœci. Pomoc NSA jest niezbêdna wobec zagubienia obywateli w powodzi przepisów
prawnych. St¹d w orzecznictwie s¹d bardzo czêsto odwo³uje siê do praw konstytucyjnych. Kil-
kanaœcie tysiêcy stron „Dziennika Ustaw” rocznie œwiadczy o skomplikowaniu prawa stano-
wionego, które wymaga przegl¹du i deregulacji.

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa uzna³a obecnoœæ s¹downictwa administracyjne-
go za zwalniaj¹c¹ j¹ z obowi¹zku rzetelnego zorganizowania trybu skargowo-za¿aleniowego.
Doceniaj¹c wagê orzeczeñ, trzeba zauwa¿yæ, ¿e niezale¿nie od wysi³ku NSA procedury s¹ cza-
soch³onne. Kiedy wyroki docieraj¹ do administracji, ma³o kto pamiêta, czego dotyczy³a sprawa.
Tymczasem wzmocnienie systemu skargowego w instytucjach rz¹dowych i samorz¹dowych
odci¹¿y³oby NSA.

Wicemarsza³ek Z. Romaszewski zapewni³, ¿e Senat i jego s³u¿by prawne z du¿ym zain-
teresowaniem œledz¹ dorobek orzeczniczy Naczelnego S¹du Administracyjnego.
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* * *

29 kwietnia br. w Senacie odby³a siê konferencja „Decentralizacja kompetencji samo-
rz¹dów i propozycje zmian legislacyjnych dotycz¹cych so³ectw, s³u¿¹cych wzmocnie-
niu statusu so³tysów”. Konferencjê poprzedzi³a uroczystoœæ wrêczenia nagród w konkursie
„So³tys Roku 2007”. Patronat nad konkursem obj¹³ marsza³ek Senatu.

„Jesteœcie sol¹ tej ziemi” – mówi³ marsza³ek Bogdan Borusewicz do laureatów konkursu.
Doda³, ¿e ta uroczystoœæ jest wyrazem uznania dla pracy wszystkich so³tysów. Marsza³ek pod-
kreœli³, ¿e parlamentarzyœci zdaj¹ sobie sprawê, i¿ rozwi¹zania prawne dotycz¹ce samo-
rz¹dów nie s¹ doskona³e i Senat chêtnie wesprze inicjatywê zmiany prawa w tym zakresie.
„Zdajemy sobie sprawê, ¿e macie zbyt ma³o narzêdzi, by skutecznie poprawiaæ sytuacjê
w swoim so³ectwie, by zabiegaæ o so³ectwo” – mówi³. „Wiem, ¿e s¹ pomys³y, ¿eby to wzmoc-
niæ, i my w Senacie na pewno te pomys³y poprzemy” – zapewni³ marsza³ek B. Borusewicz.
Marsza³ek zachêca³ wyró¿nionych so³tysów do dalszej aktywnoœci, a tak¿e by w przysz³oœci
startowali w wyborach do Senatu. Jego zdaniem, do sprawowania mandatu parlamentarzysty
najlepiej przygotowuje praca w samorz¹dzie. „Ci, którzy potrafi¹ zadbaæ o w³asne so³ectwo,
potrafi¹ zadbaæ o powiat, o województwo – potrafi¹ zadbaæ o Polskê” – powiedzia³ marsza³ek
B. Borusewicz.

– W VI edycji konkursu „So³tys Roku 2007” równorzêdne nagrody otrzymali:
– Krystyna Che³mowska – so³tys Bratwina, gmina Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie,
– Janina D¹browska – so³tys Cerekwi, gmina Zakrzew, woj. mazowieckie,
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– Stanis³aw Dubiel – so³tys Wojaszówki, gmina Wojaszówka, woj. podkarpackie,
– Anna Konwiñska – so³tys Panigrodza, gmina Go³añcz, woj. wielkopolskie,
– Hildegrda Lazik – so³tys Dziekañstwa, gmina Komprachcice, woj. opolskie,
– Ma³gorzata Magryœ – so³tys Handzlówki, gmina £añcut, woj. podkarpackie,
– Pawe³ Odrobina – so³tys Barwa³du Œredniego, gmina Kalwaria Zebrzydowska, woj. ma³opolskie,
– Ryszard Papierkowski – so³tys Smulska, gmina Przykona, woj. wielkopolskie,
– Urszula Stró¿ – so³tys Tumlina-Wykienia, gmina Miedziana Góra, woj. œwiêtokrzyskie,
– Zbigniew Strzy¿ewski – so³tys Suchocina, gmina £uków, woj. lubelskie,
– Irena Treder – so³tys Nowych Polaszek, gmina Stara Kiszewa, woj. pomorskie,
– Andrzej Wawrzyniak – so³tys Mroczenia, gmina Baranów, woj. wielkopolskie.

Celem konkursu, organizowanego corocznie przez redakcjê „Gazety So³eckiej” i Krajowe
Stowarzyszenie So³tysów, jest promowanie najbardziej aktywnych so³tysów, pracuj¹cych nie
tylko na rzecz swojej spo³ecznoœci lokalnej, propaguj¹cych postawy obywatelskie.

Redaktor naczelna „Gazety So³eckiej” Joanna Iwanicka podkreœli³a, ¿e nagrodzeni zo-
stali najaktywniejsi so³tysi, którzy s¹ lokalnymi liderami. Maj¹ nie tylko pomys³y, które realizuj¹,
ale tak¿e potrafi¹ zachêciæ lokaln¹ spo³ecznoœæ do dzia³ania, stanowi¹ podstawê spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego.

Podczas uroczystoœci wyró¿nionym gratulowali tak¿e wiceminister rolnictwa i rozwoju
wsi Marian Zalewski i doradca prezydenta Lecha Kaczñskiego Jan Krzysztof Ardanowski.
W swoich wyst¹pieniach podkreœlali znaczenie wk³adu so³tysów w rozwój obszarów wiejskich.

„Bez wsi nie mo¿na prowadziæ polityki pañstwa. Bez spojrzenia rzetelnego na jej rozwój,
na rozwój rolnictwa, nie mo¿na jej realizowaæ” – mówi³ wiceminister M. Zalewski. „Jeœli mówi-
my o wsi, to myœlimy o so³tysach” – doda³.

J.K. Ardanowski wyrazi³ nadziejê, ¿e przysz³oœæ obszarów wiejskich i samorz¹du teryto-
rialnego, kompetencje samorz¹dów podstawowych, kwestia roli rad so³eckich, funduszy so-
³eckich, gratyfikacji, które powinny siê równie¿ nale¿eæ za sprawowanie funkcji so³tysów, nie
bêdzie przedmiotem gry politycznej i sporu politycznego, tylko pewnej logiki, która stanie siê
nadrzêdna”.

Otwieraj¹c konferencjê poœwiêcon¹ decentralizacji kompetencji samorz¹dów i propo-
zycji zmian legislacyjnych dotycz¹cych so³ectw, przewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej senator Mariusz Witczak podkreœli³, ¿e so³tys to
najstarszy urz¹d w historii ustroju naszego pañstwa. Zaznaczy³, ¿e nie ma decentralizacji sa-
morz¹du bez niezale¿noœci finansowej. „To ona pozwala funkcjonowaæ so³tysom i so³e-
ctwom” – doda³. Senator poinformowa³, ¿e gotowy jest ju¿ projekt ustawy o funduszu
so³eckim i zasadach wykonywania niektórych zadañ so³ectwa. Senator wyrazi³ przekonanie,
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¿e ta ustawa pozwoli w przejrzysty sposób wyodrêbniæ ten fundusz ze œrodków gminy. „Ten
fundusz jest tak skonstruowany, by wyzwoliæ aktywnoœæ w³adz i lokalnej spo³ecznoœci” – za-
znaczy³ senator M. Witczak.

Marek Wójcik z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji wyrazi³ nadziejê, ¿e
ustawa o funduszu so³eckim zostanie uchwalona jeszcze przed letni¹ przerw¹ parlamentarn¹.
Jeœli tak siê stanie, so³tysi bêd¹ mogli w tym roku z³o¿yæ wnioski wraz z propozycj¹ dzia³añ,
które zechc¹ zrealizowaæ za pieni¹dze z tego funduszu w 2009 r. Zaznaczy³, ¿e w projekcie
ustawy nie okreœlono katalogu przedsiêwziêæ, które mog¹ byæ realizowane z funduszu, by nie
ograniczaæ inwencji so³tysów i lokalnych spo³ecznoœci. Poinformowa³ ponadto o innych inicja-
tywach legislacyjnych rz¹du, zwi¹zanych z decentralizacj¹ kompetencji samorz¹dów. Mówi³
m.in. o przekazaniu oœrodków doradztwa rolniczego w ich gestiê.

So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy i jej siedzib¹ jest zazwyczaj wieœ so³ecka. Du-
¿e wsie mog¹ siê jednak sk³adaæ nawet z kilku so³ectw. W gminach miejskich odpowiednikiem
so³ectwa jest osiedle (ewentualnie dzielnica). Obszar, zakres dzia³ania so³ectwa i jego orga-
nów okreœla rada gminy w statucie. W Polsce jest ponad 40 tys. so³ectw.

T£OCZONO Z POLECENIA MARSZA£KA SENATU
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