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Posiedzenia Senatu

11. posiedzenie Senatu

W dniach 7 i 8 maja br. odby³o siê 11. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli mar-
sza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie – Krystyna Bochenek, Zbigniew Roma-
szewski i Marek Zió³kowski.

Porz¹dek posiedzenia Izby obejmowa³:
� drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pilec-

kiego i przywrócenia jego postaci pamiêci zbiorowej Polaków,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pañstwowym przedsiêbiorstwie

u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Roz-

woju Przedsiêbiorczoœci,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,

rad powiatów i sejmików województw,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych

innych ustaw,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pañstwowej kompensacie przys³u-

guj¹cej ofiarom niektórych przestêpstw umyœlnych,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i prze-

prowadzaniu z nimi konsultacji,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych

z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Miêdzynarodowej Orga-

nizacji Pracy dotycz¹cej prywatnych biur poœrednictwa pracy, przyjêtej w Genewie w dniu
19 czerwca 1997 r.,

� informacjê o wynikach dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku.

Uchwa³a Senatu
w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego
i przywrócenia jego postaci pamiêci zbiorowej Polaków

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 60. rocznicê œmierci rotmistrza Witolda Pileckiego
pragnie go uhonorowaæ, uznaj¹c za godny naœladowania wzór Polaka, bez reszty oddanego
sprawom Ojczyzny.

Jego heroiczny czyn, jakim by³o dobrowolne i celowe poddanie siê uwiêzieniu w KL Au-
schwitz, a tak¿e powojenny, okupiony œmierci¹ powrót do Ojczyzny stawiaj¹ Witolda Pileckie-
go wœród najodwa¿niejszych ludzi na œwiecie i powinny staæ siê dla Europy i œwiata wzorem
bohaterstwa oraz symbolem oporu przeciw systemom totalitarnym. Pilecki zosta³ bowiem, jak
wielu Polaków, poddany straszliwej próbie niszcz¹cej machiny systemu hitlerowskiego, a po
wojnie stalinowskiego. Z obydwu tych prób wyszed³ zwyciêsko, choæ za swoj¹ postawê zap³a-
ci³ ¿yciem” – napisano w uchwale Senatu, podjêtej dla uczczenia przypadaj¹cej w maju br.
60. rocznicy œmierci rotmistrza W. Pileckiego.

Swoj¹ uchwa³¹ Izba uczci³a pamiêæ oficera, który zas³yn¹³ m.in. tym, ¿e dobrowolnie da³ siê
uwiêziæ w obozie koncentracyjnym Auschwitz, aby przekonaæ siê naocznie o panuj¹cych tam
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warunkach i o planach masowej zag³ady ¯ydów. W. Pilecki organizowa³ wœród wiêŸniów
ruch oporu, a nastêpnie zbieg³ z obozu. PóŸniej walczy³ m.in. w Powstaniu Warszawskim.

Po zakoñczeniu wojny i opuszczeniu oflagu Murnau rotmistrz W. Pilecki wst¹pi³ do II Kor-
pusu Polskiego gen. W³adys³awa Andersa, gdzie s³u¿y³ jako oficer wywiadu. W grudniu 1945 r.
wróci³ do Polski. Jego zadaniem by³a m.in. pomoc w legalizacji dokumentów ¿o³nierzy podzie-
mia lub u³atwienie ucieczki na zachód tym, którym grozi³a œmieræ z r¹k NKWD i tworz¹cych siê
s³u¿b bezpieczeñstwa PRL. Zosta³ aresztowany przez UB w maju 1947 r. Postawiono mu za-
rzuty szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu i przygotowywanie zamachów na dygnitarzy
Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego.

Podczas œledztwa by³ torturowany w wiêzieniu na warszawskim Mokotowie. W maju
1948 r. s¹d wojskowy skaza³ go na œmieræ przez rozstrzelanie. Sk³adowi sêdziowskiemu prze-
wodniczy³ pp³k Jan Hryckowian, a oskar¿a³ mjr Czes³aw £apiñski.

Wyrok œmierci zosta³ wykonany 25 maja 1948 r. w wiêzieniu na warszawskim Mokotowie.
Cia³a nie wydano rodzinie i nie wiadomo, gdzie je pochowano.

Senatorowie w swojej uchwale napisali, ¿e za czasów PRL „niemal uda³o siê zniszczyæ
pamiêæ” o rotmistrzu W. Pileckim. A po 1990 r., mimo starañ wielu osób i mimo poœmiertnego
odznaczenia go w 2006 r. Orderem Or³a Bia³ego przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego, nadal
niewielu Polaków dowiedzia³o siê, kim by³ Witold Pilecki i co zrobi³. Dlatego Senat postanowi³
w³¹czyæ siê w uczczenie pamiêci W. Pileckiego w 60. rocznicê jego œmierci.

Na sali posiedzeñ obecna by³a rodzina rotmistrza W. Pileckiego: jego dzieci – Zofia Pilec-
ka-Optu³owicz i Andrzej Pilecki oraz dwie wnuczki. Po jednomyœlnym, przyjêtym oklaskami
podjêciu przez Senat uchwa³y w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego
i przywrócenia jego postaci pamiêci zbiorowej Polaków marsza³ek Bogdan Borusewicz wrê-
czy³ jej tekst dzieciom rotmistrza.

Z rodzin¹ rotmistrza marsza³ek spotka³ siê tak¿e przed rozpoczêciem obrad i wrêczy³ im
senackie medale pami¹tkowe.

Po podjêciu uchwa³y odby³a siê konferencja prasowa z udzia³em dzieci rotmistrza W. Pi-
leckiego, wicemarsza³ka Zbigniewa Romaszewskiego i prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej
Janusza Kurtyki.

„Mamy do czynienia z kryzysem pamiêci narodowej. Postaæ rotmistrza Pileckiego przez
60 lat nie by³a w stanie przebiæ siê do powszechnej œwiadomoœci. Takie dzia³anie Senatu jak
przyjêcie dzisiejszej uchwa³y to okazja do nawi¹zania do tradycji patriotyzmu, poœwiêcenia dla
ojczyzny” – powiedzia³ wicemarsza³ek Z. Romaszewski na konferencji prasowej. Zdaniem pre-
zesa Instytutu Pamiêci Narodowej Janusza Kurtyki, uczczenie pamiêci rotmistrza W. Pileckie-
go i rozpowszechnienie wiedzy o jego ¿yciu i œmierci to te¿ sposób na przekazanie opinii
publicznej, czym by³a Polska Rzeczpospolita Ludowa i jak funkcjonowa³y jej w³adze.
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Senat jednomyœlnie
podj¹³ uchwa³ê
w sprawie uznania
bohaterstwa rotmistrza
Witolda Pileckiego



„Warto zadawaæ sobie wci¹¿ pytanie, czym by³a PRL, kim byli ludzie, którzy aresztowali
i s¹dzili rotmistrza Pileckiego. Mo¿e warto zacz¹æ u¿ywaæ sformu³owañ bardzo prostych, ale
jednak oczywistych, ¿e PRL zosta³a za³o¿ona przez zdrajców, przez tych, którzy byli w s³u¿bie
sowieckiej, i by³a rz¹dzona przez zdrajców, a w nastêpnych pokoleniach przez renegatów”
– powiedzia³ J. Kurtyka.

Córka W. Pileckiego Z. Pilecka-Optu³owicz, powiedzia³a, ¿e jej bardziej zale¿y na tym, aby
wspó³czeœni ludzie pamiêtali nie tyle postaæ jej ojca i jego dzia³alnoœæ, ale by cenili wartoœci, któ-
rym on ho³dowa³. „Te wartoœci to patriotyzm, odwaga, poœwiêcenie, kole¿eñstwo. O tym powinni
pamiêtaæ m³odzi ludzie ze szkó³, które przyjmuj¹ imiê Witolda Pileckiego” – powiedzia³a.
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Przed rozpoczêciem obrad
marsza³ek Bogdan Borusewicz
spotka³ siê z rodzin¹
rotmistrza Witolda Pileckiego
i wrêczy³ senackie
medale pami¹tkowe

Konferencja prasowa
z udzia³em dzieci rotmistrza
Witolda Pileckiego,
wicemarsza³ka
Zbigniewa Romaszewskiego
i prezesa Instytutu Pamiêci
Narodowej Janusza Kurtyki



Jak wspomina³a, jej ojciec by³ bardzo skromny i nie uwa¿a³ siê za bohatera. Swoim dzie-
ciom od najm³odszych lat wpaja³ mi³oœæ i szacunek do wszystkich ludzi oraz do przyrody.

„Wiedzia³ te¿, ¿e nadchodz¹ dla nas trudne czasy, i stara³ siê nas do tego przygotowaæ. Stara³
siê wpoiæ nam, ¿e wa¿na jest energia, fizyczna i psychiczna i ¿e mo¿na liczyæ tylko na siebie. Mówi³
do mnie -ja genera³ko, chocia¿ mia³em tylko cztery lata. Mówi³ te¿ o mnie iedziczka œwie¿ego powie-
trza, bo odziedziczê po rodzinie tylko œwie¿e powietrze, nic wiêcej" - mówi³a Z. Pilecka-Optu³owicz.

Ustawa o zmianie ustawy o pañstwowym przedsiêbiorstwie
u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy
– Prawo upad³oœciowe i naprawcze – przyjêta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy o pañstwowym przedsiêbiorstwie u¿ytecznoœci publicznej
„Poczta Polska” oraz ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze czeka na podpis prezy-
denta. Senat, wyra¿aj¹c zgodê na przyjêcie bez poprawek tej nowelizacji, zgodzi³ siê na
podjêcie dzia³añ prawnych zmierzaj¹cych do likwidacji uniemo¿liwienia og³oszenia upad-
³oœci pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska”.

Obowi¹zuj¹ce prawo upad³oœciowe i naprawcze nie obejmuje tych przedsiêbiorstw, które
powsta³y w drodze oddzielnej ustawy. Ustawa o pañstwowym przedsiêbiorstwie u¿ytecznoœci
publicznej „Poczta Polska” zosta³a przyjêta przez Sejm w 1997 r. W zwi¹zku z tym, ¿e uznano
„Pocztê Polsk¹” za przedsiêbiorstwo u¿ytecznoœci publicznej, nie mo¿na doprowadziæ do jej
upad³oœci i wszelkie d³ugi, wszelkie zobowi¹zania finansowe tego przedsiêbiorstwa s¹ zobo-
wi¹zaniami Skarbu Pañstwa. Dlatego Komisja Europejska zwróci³a siê do polskiego rz¹du
o usuniêcie tej wady prawnej, uznaj¹c taki stan prawny za nieograniczon¹ pomoc pañstwa.

Za ostateczny termin wprowadzenia stosownych uregulowañ w³adze polskie uzna³y
30 czerwca br. Pocz¹tkowo myœlano o tym, ¿eby powi¹zaæ dwie ustawy, ustawê o komercjali-
zacji „Poczty Polskiej” i zmianê ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze, w jednej ustawie.
Kiedy okaza³o siê to niemo¿liwe, skierowano do Sejmu zaakceptowana przez Senat noweliza-
cjê, nad drug¹ ustaw¹ trwaj¹ jeszcze prace.

Komisja Europejska uzna³a, ¿e stan prawny, w którym polski rz¹d gwarantuje wszystkie
d³ugi „Poczty Polskiej”, jest niezgodny z art. 87 traktatu Wspólnoty Europejskiej, poniewa¿ jest
to nieograniczona pomoc pañstwa.

Senat wprowadzi³ poprawki do ustawy o zmianie ustawy
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Senat uzna³ za stosowne wprowadzenie 8 poprawek do tekstu ustawy o zmianie ustawy
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, przede wszystkim o charakterze
redakcyjnym i doprecyzowuj¹cym, a tak¿e koryguj¹cym przepisy sformu³owane wbrew zasa-
dzie techniki prawodawczej.

W swoich poprawkach Senat zaproponowa³ m.in. zmianê tytu³u ustawy na ustawê
o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz ustawy
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Uznano, ¿e tytu³ ustawy sformu³owano niezgodnie
z zasadami techniki prawodawczej i jego brzmienie nie uwzglêdnia³o, ¿e ustawa nowelizuje
nie tylko ustawê o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, lecz tak¿e ustawê
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Sejmow¹ nowelizacjê uchwalono w wyniku prac nad projektem rz¹dowym. Zawiera ona
rozwi¹zania dotycz¹ce przede wszystkim nowych zadañ agencji, zwi¹zanych z przygotowa-
niem i wdra¿aniem programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowania w latach
2007–2013. Nowe zadania wynikaj¹ tak¿e z wytycznych przyjêtych w programach operacyj-
nych zaakceptowanych przez Radê Ministrów – Innowacyjna Gospodarka, Kapita³ Ludzki i Rozwój
Polski Wschodniej.
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Senat przyj¹³ bez poprawek ustawê o zmianie ustawy
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw

Senat przyj¹³ bez poprawek nowelizacjê ordynacji samorz¹dowej, znosz¹c¹ mo¿liwoœæ two-
rzenia tzw. bloków przez komitety wyborcze w wyborach samorz¹dowych. W g³osowaniu sejmo-
w¹ nowelê, uchwalon¹ na podstawie projektu poselskiego, popar³o 54 senatorów, przeciw by³a
1 osoba, a 30 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Zaakceptowana przez Izbê nowelizacja ma wejœæ w ¿ycie od najbli¿szych wyborów do
samorz¹dów w 2010 r. Do tego czasu komitety wyborcze bêd¹ mog³y tworzyæ „grupy” („bloki”)
w razie ewentualnych samorz¹dowych wyborów uzupe³niaj¹cych.

„Blokowanie” list wyborczych polega³o na tworzeniu grup list i zawieraniu przez komitety
wyborcze umów o wspólnym podziale mandatów. Rozwi¹zanie to zosta³o wprowadzone w po-
przedniej kadencji Sejmu, w 2006 r., g³osami PiS, Samoobrony i LPR na nieca³e trzy miesi¹ce
przed wyborami samorz¹dowymi.

Ówczesna opozycja (PO, PSL i SLD) zaskar¿y³a te przepisy do Trybuna³u Konstytucyj-
nego, a tak¿e tryb uchwalenia noweli ordynacji samorz¹dowej oraz wprowadzenie krótszego
ni¿ 14 dni vacatio legis, czyli okresu miêdzy og³oszeniem ustawy a jej wejœciem w ¿ycie. Trybu-
na³ Konstytucyjny uzna³ jednak, ¿e przepisy dotycz¹ce „blokowania” list nie naruszaj¹ ustawy
zasadniczej.

Senat poprawi³ ustawê o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Przyjêta przez Sejm nowelizacja kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw zmierza
do uregulowania statusu prawnego urz¹dzeñ przesy³owych i zwi¹zanej z nim nowej instytucji
s³u¿ebnoœci przesy³u, a tak¿e dotyczy mo¿liwoœci przyznania najbli¿szym cz³onkom rodziny
zadoœæuczynienia pieniê¿nego za œmieræ osoby bliskiej. Zmiany wprowadzone w kodeksie po-
stêpowania cywilnego oraz w ustawie o ksiêgach wieczystych i hipotece s¹ konsekwencj¹
przyjêtych rozwi¹zañ.

Nowa treœæ art. 49 kodeksu cywilnego jednoznacznie precyzuje status prawny urz¹dzeñ
przesy³owych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego wynagrodzenia osobom, które
ponios³y koszty budowy urz¹dzeñ. Status tych urz¹dzeñ powinien byæ okreœlony w umowie
miêdzy przedsiêbiorc¹ a w³aœcicielem nieruchomoœci. W wypadku gdyby przedsiêbiorca od-
mawia³ zawarcia umowy, osobie, która ponios³a koszty budowy urz¹dzeñ, przys³uguje rosz-
czenie o ich nabycie przez przedsiêbiorcê. W sytuacji gdy to w³aœciciel nieruchomoœci
odmawia zawarcia umowy, z ¿¹daniem przeniesienia w³asnoœci urz¹dzeñ mo¿e wyst¹piæ tak-
¿e przedsiêbiorca.

Z tym zagadnieniem zwi¹zane jest tak¿e ustanowienie nowej instytucji – s³u¿ebnoœci
przesy³u jako jednego z dopuszczalnych tytu³ów prawnych umo¿liwiaj¹cych przedsiêbiorcy
korzystanie z urz¹dzeñ przesy³owych posadowionych na cudzej nieruchomoœci. S³u¿ebnoœæ
bêdzie ustanawiana w drodze umownej. W wypadku odmowy zawarcia umowy przedsiêbiorca
mo¿e za¿¹daæ jej ustanowienia przez s¹d. S³u¿ebnoœæ przesy³u przechodzi na nabywcê
przedsiêbiorstwa lub nabywcê urz¹dzeñ przesy³owych.

Drugie zagadnienie, którego dotyczy nowelizacja kodeksu cywilnego, polega na dodaniu
do art. 446, reguluj¹cego roszczenia osób bliskich tzw. poszkodowanych poœrednio wskutek
œmierci samego poszkodowanego, przepisu § 4 daj¹cego podstawê do przyznania najbli¿-
szym cz³onkom rodziny zadoœæuczynienia pieniê¿nego za œmieræ osoby bliskiej. Poniewa¿ od-
szkodowanie przewidziane w art. 446 § 3 obejmuje jedynie szkodê maj¹tkow¹, nie jest
mo¿liwe zas¹dzenie zadoœæuczynienia szkody niemaj¹tkowej. Zaproponowany przepis umo¿-
liwia przyznanie zadoœæuczynienia obok odszkodowania.
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W przyjêtej jednomyœlnie przez Senat uchwale zaproponowano dwóch poprawek do tek-
stu ustawy sejmowej. Pierwsza z nich mia³a na celu ujednolicenie terminologii z innymi przepi-
sami kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Druga zmiana rozszerza
ustawê o nowelizacjê ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze i stanowi konsekwencjê
przyjêtego w ustawie rozwi¹zania, zgodnie z którym przy sprzeda¿y egzekucyjnej nierucho-
moœci a sprzeda¿ nieruchomoœci w postêpowaniu upad³oœciowym ma taki charakter s³u¿eb-
noœæ przesy³u nie wygasa.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego
w razie choroby i macierzyñstwa

Senat jednomyœlnie, 86 g³osami, opowiedzia³ siê za przedstawieniem do podpisu ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby
i macierzyñstwa.

Przyjête przez Sejm zmiany zak³adaj¹ przyznanie prawa do zasi³ku opiekuñczego tak¿e
osobom, które podlegaj¹ dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zgodnie z dotychcza-
sowymi przepisami ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z 1999 r. prawo do zasi³ku za czas
sprawowania opieki nad chorym cz³onkiem rodziny lub chorym dzieckiem do lat 14 mia³y jedy-
nie osoby podlegaj¹ce obowi¹zkowemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Informacja o wynikach dzia³alnoœci
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku

Izba zapozna³a siê z informacj¹ o wynikach dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego w 2007 r., któr¹ zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym jego szef przedstawia Senatowi corocznie.

Szef CBA Mariusz Kamiñski poinformowa³, ¿e w ubieg³ym roku biuro prowadzi³o w sumie
284 postêpowania przygotowawcze i sprawy operacyjne; postawiono w nich blisko 400 zarzu-
tów 169 osobom; 59 osób zatrzymanych przez CBA trafi³o do aresztów, zabezpieczono te¿
niemal 13 mln z³ w gotówce i mieniu.

Jak oceni³ M. Kamiñski, jeœli chodzi o œledztwa w sprawie du¿ych afer by³ to niezwykle
pracowity rok dla CBA. Wymieni³ wœród nich m.in. tzw. aferê gruntow¹, sprawê korupcji w Mini-
sterstwie Sportu, a tak¿e zatrzymanie na gor¹cym uczynku burmistrza Helu i by³ej pos³anki PO
Beaty Sawickiej.
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Szef CBA przyzna³ równoczeœnie, ¿e wiele z tych spraw do dziœ budzi kontrowersje. Za-
znaczy³ jednak, ¿e ma nadziejê, i¿ prowadzone postêpowania, a tak¿e powo³ana komisja œled-
cza te w¹tpliwoœci rozwiej¹.

Szef CBA zwróci³ uwagê, ¿e wiele postêpowañ prowadzonych przez biuro dotyczy³o ko-
rupcji w s³u¿bie zdrowia. Nowym kierunkiem w dzia³aniach biura by³o natomiast przeciwdzia³a-
nie korupcji w polskich placówkach dyplomatycznych.

Wœród najwiêkszych problemów, z jakimi boryka siê obecnie CBA, M. Kamiñski wymieni³
kwestie lokalowe. Wyjaœni³, ¿e wiêkszoœæ z 10 delegatur biura ma siedziby tymczasowe, a jed-
na (katowicka) znajduje siê w lokalu wynajêtym od prywatnego podmiotu.

Zaznaczy³, ¿e rozwój CBA ograniczy³y te¿ ciêcia w bud¿ecie formacji na 2008 r. Doda³, ¿e
ta sprawa nie by³a z nim wczeœniej konsultowana.

Minister M. Kamiñski doda³ te¿, ¿e chcia³by, aby w przysz³oœci liczba agentów CBA
zwiêkszy³a siê z 600 do 1200 osób, a liczba delegatur do kilkunastu.

Pozosta³e prace Izby

Senat przyj¹³ bez poprawek:

� ustawê o zmianie ustawy – Prawo atomowe,
� ustawê o zmianie ustawy o pañstwowej kompensacie przys³uguj¹cej ofiarom niektórych

przestêpstw umyœlnych,
� ustawê o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsulatacji,
� ustawê o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹cej pry-

watnych biur poœrednictwa pracy, przyjêtej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.

Oœwiadczenia

Oœwiadczenia z³o¿yli senatorowie: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Jan Rulewski,
Tadeusz Skorupa, Stanis³aw Gorczyca, Stanis³aw Gogacz, Pawe³ Klimowicz, Kazimierz
Jaworski, Waldemar Kraska, Norbert Krajczy, Maciej Grubski, Bohdan Paszkowski,
Przemys³aw B³aszczyk, Piotr Zientarski, Janina Fetliñska, Tadeusz Gruszka, Ireneusz
Niewiarowski, Wojciech Skurkiewicz, Stanis³aw Karczewski, Andrzej Grzyb, Maciej Kli-
ma, Zbigniew Romaszewski, Roman Ludwiczuk, Janusz Rachoñ, Ma³gorzata Adam-
czak, Eryk Smulewicz, Andrzej Person, Henryk WoŸniak.

12. posiedzenie Senatu

W dniach 14 i 15 maja br. odby³o siê 12. posiedzenie Senatu. Posiedzeniu przewodniczyli
marsza³ek Bogdan Borusewicz i wicemarsza³kowie Krystyna Bochenek, Zbigniew Romaszew-
ski i Marek Zió³kowski.

Porz¹dek posiedzenia Izby obejmowa³ nastêpuj¹ce punkty:
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicz-

nych,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowa-

cyjnej,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji

i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze,
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� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fry-

deryka Chopina w Warszawie,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie dzia³añ

przeciwko handlowi ludŸmi, sporz¹dzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej

Polskiej a Rz¹dem Republiki S³owenii o wspó³pracy i wzajemnej pomocy w sprawach cel-
nych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.,

� informacjê Trybuna³u Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci
i orzecznictwa Trybuna³u w 2007 r.,

� uchwa³ê Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyra¿enia zgody na odwo³anie Rzecz-
nika Praw Dziecka,

� zmiany w sk³adzie komisji senackich.

Izba minut¹ ciszy uczci³a pamiêæ Ireny Sendlerowej

Przed przyst¹pieniem do obrad senatorowie minut¹ ciszy uczcili pamiêæ zmar³ej 12 maja
br. w wieku 98 lat Ireny Sendlerowej – dzia³aczki spo³ecznej, która w czasie II wojny œwiatowej
ocali³a przed holokaustem oko³o 2, 5 tys. ¿ydowskich dzieci z warszawskiego getta.

W 1965 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyzna³ I. Sendler tytu³ Sprawiedliwe-
go Wœród Narodów Œwiata, a w 1991 r. otrzyma³a honorowe obywatelstwo Izraela.
W 2003 r. I. Sendler odznaczono Orderem Or³a Bia³ego. W 2006 r. prezydent Lech Ka-
czyñski wyst¹pi³ z inicjatyw¹ przyznania jej Pokojowej Nagrody Nobla. W tym samym ro-
ku Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu wspólnie z fundacj¹ „Life in a Jar” przy udziale
Ministerstwa Spraw Zagranicznych ustanowi³o nagrodê im. Ireny Sendlerowej „Za naprawia-
nie œwiata”.

14 marca ub.r. Senat jednog³oœnie podj¹³ uchwa³ê w sprawie uhonorowania dzia³alnoœci
I. Sendlerowej i Rady Pomocy ¯ydom „¯egota” w tajnych strukturach Polskiego Pañstwa Pod-
ziemnego w okresie II wojny œwiatowej.

W uchwale napisano:
„W latach II wojny œwiatowej hitlerowcy rozpoczêli bezwzglêdn¹ eksterminacjê Narodu

¯ydowskiego i osób ¿ydowskiego pochodzenia, izoluj¹c ich w zamkniêtych gettach, a nastêp-
nie morduj¹c w niemieckich obozach zag³ady budowanych w krajach okupowanej Europy.

Za solidarn¹ pomoc ¯ydom, ich ukrywanie lub próby ratowania przed zag³ad¹ grozi³a
wtedy w okupowanej Polsce kara œmierci, bezlitoœnie egzekwowana przez funkcjonariuszy
niemieckich w³adz okupacyjnych. Zagro¿enie w³asnego ¿ycia nie odwiod³o licznej rzeszy ludzi
od pomocy przeœladowanym. Od kilkudziesiêciu lat Instytut Yad Vashem w Jerozolimie hono-
ruje ich medalem – Sprawiedliwy Wœród Narodów Œwiata.

Grono kobiet pod przewodnictwem i bezpoœrednim kierownictwem Ireny Sendler, dzia³a-
j¹c w tajnej wobec niemieckiego okupanta strukturze Polskiego Pañstwa Podziemnego, jakim
by³a Rada Pomocy ¯ydom o kryptonimie «¯egota», prowadzi³o (w tzw. Generalnej Guberni)
w krytycznych latach Zag³ady – 1942–1944 – zorganizowan¹ akcjê ratowania najbardziej bez-
bronnych ofiar hitlerowskiego nazizmu – dzieci ¿ydowskich.

Zespó³ kierowany przez Irenê Sendlerow¹, dziœ ju¿ w wiêkszoœci nie¿yj¹cych osób
œwieckich i duchownych, przyczyni³ siê w sposób decyduj¹cy do uratowania ¿ycia co najmniej
2500 dzieci skazanych na zag³adê. Irenê Sendlerow¹ nazwano z tego powodu matk¹ dzieci
holocaustu i uhonorowano w wolnej Polsce najwy¿szym odznaczeniem pañstwowym – Orde-
rem Or³a Bia³ego, a w Izraelu uznano za Sprawiedliw¹ Wœród Narodów Œwiata.

Dalsze dzieje wspó³czesnego œwiata wskazuj¹, ¿e zagro¿enie nienawiœci¹ i ludobójs-
twem wci¹¿ istnieje.
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S³u¿ba wartoœciom, które motywowa³y Irenê Sendler i innych ludzi do ratowania ¿ycia
bliŸnich z nara¿eniem w³asnego ¿ycia, nadal jest wzorem do naœladowania.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej sk³ada ho³d 97-letniej Irenie Sendlerowej, ¿yj¹cej dziœ
w Warszawie, oraz nie¿yj¹cym i ¿yj¹cym cz³onkom podziemnej Rady Pomocy ¯ydom «¯ego-
ta» i osobom ratuj¹cym ¯ydów w okupowanej Polsce”.

Ustawa o zmianie ustawy
– Prawo ochrony œrodowiska – przyjêta z poprawk¹

Senat wprowadzi³ poprawkê do ustawy nowelizuj¹cej prawo ochrony œrodowiska. Nowe-
la pozwala m.in. przeznaczyæ œrodki z funduszy ochrony œrodowiska na sfinansowanie XIV
Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, któ-
ra odbêdzie siê w Poznaniu w grudniu br. i zgromadzi oko³o 10–12 tys. delegatów i goœci.

Zaproponowane przez Sejm przepisy dotyczy³y przede wszystkim przeznaczenia œrod-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy woje-
wódzkich na inne cele, w tym np. na finansowanie organizacji konferencji miêdzynarodowych
poœwiêconych tematyce ekologicznej. Na podobne cele mog¹ byæ wykorzystywane pieni¹dze
zgromadzone na tzw. specjalnym „subfunduszu wrakowym”, pochodz¹ce z op³at pobieranych
na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Fundusz gromadzi
œrodki z op³aty pobieranej przy sprowadzaniu pojazdów do Polski. Op³ata ta wynosi 500 z³.

Zaproponowana przez Senat zmiana jest konsekwencj¹ rozszerzenia w drodze noweli-
zacji zakresu finansowania zadañ, które mog¹ byæ realizowane ze œrodków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony
œrodowiska i gospodarki wodnej. Poprawka zmienia delegacjê ustawow¹ upowa¿niaj¹c¹ Ra-
dê Ministrów do wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego szczegó³owe warunki przeznaczania
wp³ywów pochodz¹cych z op³at administracyjnych, uiszczanych na podstawie ustawy z 20 sty-
cznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Poprawkê, wprowadzon¹ na wniosek senatora Stanis³awa Gorczycy, poparty przez
Komisjê Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, przeg³osowano po senackiej debacie nad sejmo-
w¹ nowelizacj¹.

Senator Wojciech Skurkiewicz postulowa³ w niej odrzucenie rozpatrywanej ustawy. Jak
przekonywa³: „Nie mo¿emy pozwalaæ na to, abyœmy praktycznie bez kontroli pieni¹dze, które
s¹ przewidziane na ochronê œrodowiska, wydawali na ejadanie poprzez na przyk³ad organizo-
wanie konferencji. Konferencja, która w grudniu br. odbêdzie siê w Poznaniu, powinna byæ fi-
nansowana z bud¿etu pañstwa, nie zaœ z pieniêdzy, które wp³acali sprowadzaj¹cy do Polski
samochody”. Drugi wniosek senatora prowadzi³ do wykreœlenia mo¿liwoœci finansowania kon-
ferencji miêdzynarodowych. Oba wnioski senatora W. Skurkiewicza w g³osowaniu nie uzyska-
³y akceptacji Izby.

Senat wprowadzi³ poprawki do ustawy o zmianie ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych

Senatorowie wprowadzili 3 zmiany do nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekono-
micznych (SSE), zwiêkszaj¹ce z 12 do 20 tys. ha limit obszaru tych stref. Oznacza to, ¿e ³¹cz-
na powierzchnia wszystkich SSE mo¿e wynosiæ do 20 tys. ha. W ramach dotychczasowego
limitu pozosta³o ju¿ niewiele miejsca do wykorzystania.

Pierwsza z senackich poprawek dotyczy³a art. 1 pkt 1, art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy noweli-
zowanej. Zgodnie z wersj¹ sejmow¹ tego zapisu czêœæ strefy mo¿e byæ ustanowiona na
gruntach stanowi¹cych w³asnoœæ podmiotu innego ni¿ zarz¹dzaj¹cy, Skarb Pañstwa, jed-
nostka samorz¹du terytorialnego lub zwi¹zek komunalny, je¿eli w wyniku inwestycji na te-
renie strefy bêdzie prowadzona dzia³alnoœæ innowacyjna w rozumieniu przepisów ustawy
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z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej. Senat uzna³,
¿e przepis ten wymaga zmiany z dwóch powodów. Po pierwsze, konieczne jest wyelimino-
wanie odes³ania do uchylanej ustawy z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania
dzia³alnoœci innowacyjnej. Po drugie, odes³anie do pe³nej definicji okreœlenia „dzia³alnoœæ in-
nowacyjna” zawartej w nowej ustawie o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowa-
cyjnej jest zbyt szerokie i nieadekwatne do dzia³alnoœci prowadzonej na terenie specjalnych
stref ekonomicznych.

Senat doda³ tak¿e do ustawy przepis przejœciowy rozstrzygaj¹cy o sposobie zakoñczenia
postêpowañ w sprawach o udzielenie, cofniêcie lub zmianê zezwoleñ na prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej na terenie strefy, wszczêtych w czasie obowi¹zywania dotychczasowych
przepisów i niezakoñczonych do dnia ich zast¹pienia nowymi normami. Poprawka ta jest kon-
sekwencj¹ zmiany zawartej w art. 1 pkt 8 noweli sejmowej i, w opinii Izby, czyni zadoœæ przepi-
som wynikaj¹cym z art. 2 konstytucji, mówi¹cego o zasadach pewnoœci prawa, zaufania
obywatela do stanowionego prawa i przyzwoitej legislacji, a tak¿e wytycznym dotycz¹cym
techniki prawodawczej.

Ostatnia z senackich poprawek doprecyzowuje przepis przejœciowy, czasowo utrzymu-
j¹cy w mocy akty wykonawcze wydane na podstawie delegacji zmienianych ustaw¹.

Ustawa o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej
– przyjêta z poprawkami

Senat wprowadzi³ 19 poprawek do ustawy o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci
innowacyjnej, zmierzaj¹cej do opracowania nowego systemu wparcia dla przedsiêbiorców na
prowadzon¹ przez nich dzia³alnoœæ innowacyjn¹. Obejmuje on mikroprzedsiêbiorców, ma³ych
oraz œrednich przedsiêbiorców i opiera siê na udzielaniu im kredytów technologicznych na rea-
lizacjê inwestycji technologicznych oraz premii technologicznych przeznaczonych na czêœcio-
w¹ sp³atê tych kredytów. Bêd¹ one udzielane przez banki komercyjne wspó³pracuj¹ce
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, natomiast premiê technologiczn¹ bêdzie przyznawa³
i wyp³aca³ Bank Gospodarstwa Krajowego ze œrodków – utworzonego w tym celu – pañstwo-
wego funduszu celowego o nazwie „Fundusz Kredytu Technologicznego”. Ustawa zast¹pi re-
gulacjê z 29 lipca 2005 r. o tym samym tytule, która opiera³a pomoc dla przedsiêbiorców na
systemie kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mog³y one podlegaæ
czêœciowemu umorzeniu po spe³nieniu ustawowych warunków.

Wprowadzaj¹c poprawki, Izba dokona³a zmian merytorycznych w przepisach regulu-
j¹cych przes³anki uzyskiwania statusu centrum badawczo-rozwojowego oraz okreœlaj¹cych
zasady wykorzystywania œrodków funduszu innowacyjnoœci przez to centrum. Zmodyfikowa-
no jedn¹ z przes³anek przyznania przedsiêbiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego,
wskazuj¹c, i¿ osi¹gniêcie wymaganej ustaw¹ wysokoœci przychodów dotyczy zarówno sprze-
da¿y w³asnych us³ug badawczo-rozwojowych, jak i przys³uguj¹cych przedsiêbiorcy praw w³as-
noœci przemys³owej. Jednoczeœnie obni¿ono z 30 do 20% próg przychodów uzyskanych ze
sprzeda¿y w³asnych us³ug badawczo-rozwojowych, który musi uzyskaæ przedsiêbiorca ubie-
gaj¹cy siê o uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego, uznaj¹c, ¿e 30-procentowy
próg przychodów ze sprzeda¿y jest nadal zbyt wysoki i nie u³atwi przedsiêbiorcom uzyskiwa-
nia tego statusu. Wyd³u¿ono tak¿e okres, w którym mo¿liwe bêdzie rozliczenie niewykorzysta-
nych œrodków z funduszu innowacyjnoœci przez centrum badawczo-rozwojowe.

Kolejne poprawki zmierzaj¹ do zmiany nazwy Funduszu Kredytu Technologicznego,
tworzonego na mocy ustawy, na Fundusz Premii Technologicznej. Ma to na celu powi¹zanie
nazwy tego funduszu celowego z zadaniem, jakie bêdzie on realizowaæ czyli wyp³acaniem pre-
mii technologicznych.

Senat zaproponowa³ tak¿e stworzenie zamkniêtego katalogu dokumentów pozwala-
j¹cych uznaæ przedsiêbiorcê za mikroprzedsiêbiorcê, ma³ego lub œredniego przedsiêbiorcê,
sk³adanych przy ubieganiu siê o kredyt i premiê technologiczn¹.
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Uzupe³niono i uporz¹dkowano normê prawn¹, odnosz¹c¹ siê do zdarzeñ powodu-
j¹cych bieg 30-dniowego terminu do zawarcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego
z przedsiêbiorcami umów o wyp³atê premii technologicznej. Zmodyfikowano tak¿e definicjê
„dzia³alnoœci innowacyjnej”, precyzuj¹c, ¿e jest to dzia³alnoœæ polegaj¹ca na opracowaniu
nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacz¹co ulep-
szonych towarów, procesów lub us³ug. Doprecyzowano równie¿ definicjê inwestycji techno-
logicznej oraz inne przepisy ustawy poprzez uwzglêdnienie w ich treœci definicji „nowej
technologii”.

Czêœæ poprawek Senatu do ustawy o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci inno-
wacyjnej mia³a charakter techniczno-legislacyjny, redakcyjny, s³u¿y³a tak¿e uporz¹dkowa-
niu systemu prawnego oraz zapewnieniu zgodnoœci przepisów ustawy z zasadami techniki pra-
wodawczej.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego
„Polskie Koleje Pañstwowe” – przyjêta bez poprawek

Senat zaakceptowa³ sejmow¹ nowelê ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa-
tyzacji PKP. Przewiduje ona odd³u¿enie PKP Przewozy Regionalne i zrekompensowanie spó-
³ce ponad 2 mld z³ strat, jakie ponios³a w latach 2001–2004.

Nowela zak³ada równie¿, ¿e Skarb Pañstwa udzieli PKP SA 1,86 mld z³ po¿yczki. Pie-
ni¹dze zostan¹ przekazane PKP Polskim Liniom Kolejowym na prace zwi¹zane z moderniza-
cj¹ i rozbudow¹ infrastruktury. Po¿yczka bêdzie sp³acona m.in. udzia³ami spó³ki PKP
Przewozy Regionalne.

Ustawa o zmianie nazwy Akademii sztuk Piêknych we Wroc³awiu
oraz ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Warszawie – przyjête bez poprawek

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie zmieni nazwê na Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka Chopina, a Akademia Sztuk Piêknych we Wroc³awiu zyska patrona; bê-
dzie nim Eugeniusz Geppert – zgodê na to wyrazi³ Senat.

Eugeniusz Geppert (1890–1979) by³ malarzem. Studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych
w Krakowie, by³ uczniem Jacka Malczewskiego. Pocz¹tkowo jego twórczoœæ bliska by³a nurto-
wi nowego klasycyzmu, póŸniej ewoluowa³a w stronê koloryzmu i abstrakcji aluzyjnej. Nale¿a³
do ugrupowañ Nowa Generacja i Zwornik, a w latach szeœædziesi¹tych wszed³ do grona cz³on-
ków za³o¿ycieli Grupy Wroc³awskiej. W 1946 r. zosta³ pierwszym rektorem Pañstwowej Wy¿-
szej Szko³y Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu, przekszta³conej póŸniej w Akademiê Sztuk
Piêknych. Z uczelni¹ t¹ by³ zwi¹zany do koñca ¿ycia.

Akademia Sztuk Piêknych we Wroc³awiu ma cztery wydzia³y: Malarstwa i RzeŸby, Grafi-
ki, Ceramiki i Szk³a oraz Architektury Wnêtrz i Wzornictwa. Prowadzi te¿ studia podyplomowe.
Uczy siê w niej oko³o 900 studentów.

Akademia Muzyczna w Warszawie to najstarsza i najwiêksza uczelnia muzyczna w Pol-
sce, a tak¿e jedna z najstarszych w Europie. Zosta³a za³o¿ona w 1810 r. przez Wojciecha Bo-
gus³awskiego jako szko³a dramatyczna dla aktorów i œpiewaków Teatru Narodowego.
Przemiany ówczesnej szko³y dramatycznej w uczelniê muzyczn¹ dokona³ Józef Elsner. Przez
ponad 10 lat, do rozwi¹zania Uniwersytetu Warszawskiego w 1831 r. (by³a to jedna z wielu re-
presji po powstaniu listopadowym), stanowi³a jego czêœæ jako Szko³a G³ówna Muzyki.

Dopiero po trzydziestu latach spuœciznê po szkole przej¹³ Instytut Muzyczny, który dzia³a³
do 1918 r. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci uczelnia zosta³a upañstwowiona i otrzy-
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ma³a nazwê konserwatorium. Po II wojnie œwiatowej uczelniê przemianowano na Pañstwow¹
Wy¿sz¹ Szko³ê Muzyczn¹. W latach szeœædziesi¹tych otrzyma³a status akademicki. Imiê Fry-
deryka Chopina szko³a przyjê³a wraz z nazw¹ Akademia Muzyczna w 1979 r.

Do absolwentów uczelni nale¿¹ m.in.: Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski, Mieczy-
s³aw Kar³owicz, Gra¿yna Bacewicz i Witold Lutos³awski.

Akademia muzyczna ma szeœæ wydzia³ów; studiuje na nich oko³o 900 studentów. Uczel-
nia ma prawo nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w zakresie: re¿yserii dŸwiêku,
dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kompozycji, teorii muzyki oraz doktora nauk hu-
manistycznych w zakresie nauk o sztuce.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wy¿szym jako warunek niezbêdny do otrzymania statusu
uniwersytetu okreœla posiadanie przez jednostki organizacyjne danej uczelni co najmniej sze-
œciu uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech w za-
kresie nauk objêtych profilem uczelni.

Ustawy o zmianie nazw przez warszawsk¹ Akademiê Muzyczn¹ i wroc³awsk¹ Akademiê
Sztuk Piêknych trafi¹ teraz do podpisu prezydenta.

Informacja Trybuna³u Konstytucyjnego o istotnych problemach
wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa trybuna³u w 2007 r.

Senat zapozna³ siê z informacj¹ Trybuna³u Konstytucyjnego o istotnych problemach wy-
nikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa tej instytucji w ub.r. Prezes Jerzy Stêpieñ, wystêpuj¹c
przez Izb¹, za najpowa¿niejszy problem uzna³ niewykonywanie wyroków trybuna³u. „Doczeka-
liœmy dziesi¹tego jubileuszu najstarszego z niewykonanych wyroków – w sprawie Funduszu
Wczasów Pracowniczych” – stwierdzi³.

Za najwa¿niejsze zesz³oroczne wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego prezes J. Stêpieñ uz-
na³ orzeczenia w sprawie lustracji i uchylaj¹ce instytucjê asesorów sêdziowskich. Mówi¹c
o tym ostatnim, prezes podkreœli³, ¿e dopiero skarga konstytucyjna obywatela doprowadzi³a do
zakwestionowania instytucji asesora sêdziowskiego, która w porz¹dku prawnym niepodleg³ej
RP istnia³a od kilkunastu lat.

Nie wypowiadaj¹c siê wi¹¿¹co o mo¿liwoœciach zmian w przepisach dotycz¹cych sê-
dziów, prezes J. Stêpieñ opowiedzia³ siê za zmian¹ modelu kariery sêdziego. Urz¹d ten mieli-
by siê pe³niæ prawnicy doœwiadczeni, z praktyk¹ w innych zawodach, np. prokuratorskim,
adwokackim, radcowskim czy notarialnym. Takie projekty przygotowuje rz¹d. Prezydent Lech
Kaczyñski i Krajowa Rada S¹downictwa zaproponowali wprowadzenie nowego szczebla
w wymiarze sprawiedliwoœci – sêdziego grodzkiego, który rozpatrywa³by drobniejsze sprawy.
Popieraj¹ oni koncepcjê sêdziego jako ukoronowania kariery prawnika.
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„Najwa¿niejsze to odwróciæ model kariery prawniczej, bo my dziœ dziedziczymy
w s¹downictwie pruski model kariery sêdziego urzêdnika” – podkreœli³ prezes TK. Jego
zdaniem, do poprawy sytuacji przyczyni³yby siê takie zmiany w prawie, które spowodowa-
³yby zdjêcie z sêdziowskich barków spraw niespornych – zgodnych wniosków o nabycie
spadku, prowadzenia rejestrów spó³ek czy innych rejestrów s¹dowych. Maj¹ one bowiem ce-
chy decyzji administracyjnych. Prowadzeniem ksi¹g wieczystych natomiast mogliby siê zaj¹æ
notariusze.

Zdaniem prezesa J. Stêpnia, trzeba siê zastanowiæ, co zabraæ z s¹dów: „Wtedy siê
oka¿e, ¿e te 10 tysiêcy sêdziów w Polsce z powodzeniem daje sobie radê. W 4-milionowej
Irlandii jest 120 sêdziów. Rzecz w tym, w ilu i jakich sprawach orzekaj¹” – doda³. W swoim
wyst¹pieniu opowiedzia³ siê tak¿e przeciw zwiêkszeniu obecnego sk³adu trybuna³u ponad
15 sêdziów. „Na Ukrainie jest 18 sêdziów s¹du konstytucyjnego. A w S¹dzie Najwy¿szym
USA sêdziów jest dziewiêciu, ale nie mamy w¹tpliwoœci, który ma lepsze warunki pracy” – po-
wiedzia³.

W dyskusji najwiêcej kontrowersji wœród senatorów wywo³a³a kwestia wyroku trybu-
na³u w sprawie lustracji. Senatorowie Ryszard Bender i Czes³aw Ryszka mówili, ¿e trybu-
na³ w istocie lustracjê zablokowa³. Sugerowano tak¿e, ¿e nale¿y siê zastanowiæ nad
przywróceniem g³osowania w Sejmie nad wyrokami TK, które mog³yby byæ odrzucane. „Lu-
stracja jest. Trybuna³ powiedzia³ tylko «pewnych rzeczy nie wolno robiæ»” – mówi³ senator
Krzysztof Piesiewicz. Senator Krzysztof Kwiatkowski protestowa³ przeciwko pomys³om
„przywracania peerelowskich rozwi¹zañ g³osowania nad wyrokami”. Senator W³odzimierz
Cimoszewicz podkreœla³, ¿e „przyzwoicie wykszta³conego prawnika nie zaskoczy³ wyrok
TK w sprawie lustracji”. Wyra¿a³ uznanie dla sêdziów za to, ¿e trybuna³ „zdo³a³ wytrzymaæ
niesamowit¹ presjê polityków”.

Senat wyrazi³ zgodê na odwo³anie rzecznika praw dziecka

W g³osowaniu tajnym Senat wyrazi³ zgodê na odwo³anie Ewy Sowiñskiej ze stanowiska
rzecznika praw dziecka. Za odwo³aniem g³osowa³o 45 senatorów, przeciwko by³o 31, 4 osoby
wstrzyma³y siê od g³osu. Decyzje w sprawach personalnych w Senacie podejmuje siê w g³oso-
waniu tajnym. Za odwo³aniem E. Sowiñskiej g³osowa³o 45 senatorów, przeciwko – 31, 4 osoby
wstrzyma³y siê od g³osu.

Wczeœniej senatorowie zadawali E. Sowiñskiej pytania. Senator Czes³aw Ryszka
pyta³, czy „jest prawd¹, ¿e rezygnacja RPD dokona³a siê wy³¹cznie z powodu linczu me-
dialnego, a nie konkretnych zarzutów ze strony parlamentu”. Senator dziêkowa³ E. Sowiñ-
skiej za to, ¿e akcentowa³a swoje osobiste pogl¹dy w obronie dzieci i m³odzie¿y, „by nie by³y
deprawowane”.

Jak stwierdzi³a E. Sowiñska, w ramach nagonki medialnej przekazywano nieprawdê na
jej temat. „Nie mia³am doradcy, który powiedzia³by mi, ¿e ka¿de fa³szywe oskar¿enie nale¿y
prostowaæ w mediach i z tego nie korzysta³am” – mówi³a. Jak zaznaczy³a, chcia³a pracowaæ
dla dzieci a nie dla mediów. Podziêkowa³a wszystkim, którzy chêtnie z ni¹ wspó³pracowali,
a – jak zaznaczy³a – „w tej Izbie by³o dosyæ du¿o osób przychylnych moim dzia³aniom, podpo-
wiadaj¹cych rozwi¹zania”. „Spotyka³am siê z ¿yczliwoœci¹” – zaznaczy³a.

Senator Stanis³aw Piotrowicz powiedzia³, ¿e „zrzeczenie siê sprawowanego urzêdu
przed koñcem kadencji jest precedensem w polskiej demokracji”. E. Sowiñska zaznaczy³a, ¿e
decyzjê o rezygnacji „podjê³a suwerennie”.

Zgodnie z ustaw¹ o rzeczniku praw dziecka, Sejm, za zgod¹ Senatu, mo¿e odwo³aæ
rzecznika, je¿eli zrzeknie siê on urzêdu, bêdzie stale niezdolny do pe³nienia obowi¹zków na
skutek choroby lub utraty si³ oraz gdy sprzeniewierzy siê z³o¿onemu œlubowaniu.

E. Sowiñska pozostanie na stanowisku rzecznika praw dziecka do 30 czerwca br., do te-
go czasu ma byæ wybrany jej nastêpca.
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Pozosta³e prace Izby

Senat przyj¹³ bez poprawek:

� ustawê o zmianie ustawy – Prawo lotnicze,
� ustawê o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
� ustawê o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie dzia³añ przeciwko handlowi ludŸmi,

sporz¹dzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.,
� ustawê o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki

S³owenii o wspó³pracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie
dnia 25 maja 2005 r.

Oœwiadczenia

Oœwiadczenia z³o¿yli senatorowie: Jerzy Chróœcikowski, Piotr £.J. Andrzejewski, Ma-
rek Konopka, Barbara Borys-Damiêcka, Maciej Grubski, Krzysztof Kwiatkowski, Stanis³a-
wa Kogut, Norbert Krajczy, Ryszard Górecki, W³adys³aw Dajczak, Bohdan Paszkowski,
Antoni Motyczka, Kazimierz Jaworski, Zbigniew Romaszewski, Czes³aw Ryszka, Jan Wy-
rowiñski, Ma³gorzata Adamczak, Stanis³aw Iwan, Ryszard Bender, Stanis³aw Jurcewicz,
Piotr Zientarski, Maciej Klima, Witold Idczak, Pawe³ Klimowicz, Grzegorz Wojciechowski,
Andrzej Person, W³adys³aw Sidorowicz, Tadeusz Gruszka, Grzegorz Banaœ, Eryk Smule-
wicz, Tadeusz Skorupa.
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Prezydium Senatu

7 maja br. odby³o siê 18. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyra¿enie zgody na

zorganizowanie w Senacie konferencji „Sport kobiet w Polsce – stan i perspektywy”.
Konferencjê z udzia³em oko³o 150 osób, organizowan¹ we wspó³pracy z Ministerstwem

Sportu i Turystyki, zaplanowano na 30 wrzeœnia br. Koncepcjê programu przedstawi³ przewod-
nicz¹cy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr. Poinformowa³ tak¿e o plano-
wanym zaanga¿owaniu w jego stworzenie przedstawicieli wy¿szych uczelni z ca³ego kraju.

Prezydium wyrazi³o zgodê na zorganizowanie konferencji i zaakceptowa³o przedstawio-
ny kosztorys.

Podczas posiedzenia zapoznano siê z informacj¹ o funkcjonowaniu zespo³ów zrzesza-
j¹cych senatorów. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Œwi¹tecki poin-
formowa³, ¿e w obecnej kadencji powstaje bardzo du¿o zespo³ów parlamentarnych. Jak
podkreœli³, ta forma zrzeszania cieszy siê du¿ym uznaniem parlamentarzystów. Nastêpnie
przedstawi³ w skrócie pola zainteresowañ powo³anych dotychczas zespo³ów, ich bie¿¹c¹ dzia-
³alnoœæ oraz plany na nadchodz¹cy rok.

Biuro Spraw Senatorskich zosta³o wyznaczone do prowadzenia obs³ugi zespo³ów, któ-
rym przewodnicz¹ senatorowie (10). Dodatkowo w bie¿¹cej kadencji obs³ug¹ administracyjn¹
dwóch zespo³ów, w których dzia³alnoœæ zaanga¿owani s¹ cz³onkowie Prezydium Senatu, zaj-
muje siê Gabinet Marsza³ka Senatu. Dyrektor P. Œwi¹tecki przypomnia³, ¿e w poprzedniej ka-
dencji prezydium przyjê³o zasady funkcjonowania zespo³ów i zaproponowa³, by uzupe³niæ je
(na podstawie dotychczasowych doœwiadczeñ) o dwa punkty:
� nagranie i lista mówców s¹ obowi¹zkowe wy³¹cznie w wypadku posiedzeñ z udzia³em osób

trzecich. Krótkie robocze spotkania zespo³ów bez udzia³u goœci nie wymagaj¹ rejestracji;
� zespó³ mo¿e organizowaæ corocznie jedn¹ konferencjê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz, bior¹c pod uwagê szczegó³owe plany dzia³ania poszcze-
gólnych zespo³ów, zaproponowa³, aby od 2009 r. ka¿dy z nich móg³ zorganizowaæ rocznie nie
wiêcej ni¿ dwie konferencje.

Prezydium jednomyœlnie zaakceptowa³o proponowane zmiany.
Zasady obs³ugi zespo³ów senackich po zmianach przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

� obs³ugê zapewnia sekretarz zespo³u – pracownik Biura Spraw Senatorskich;
� posiedzenia zespo³ów odbywaj¹ siê w siedzibie Senatu;
� z ka¿dego posiedzenia zespo³u sporz¹dzany jest protokó³, pod którym podpisuje siê prze-

wodnicz¹cy obrad oraz sekretarz zespo³u;
� cz³onkowie zespo³u uczestnicz¹cy w posiedzeniu podpisuj¹ listê obecnoœci,

o podpisy na odrêbnej liœcie proszeni s¹ równie¿ goœcie;
� sekretarz zespo³u prowadzi listê mówców;
� posiedzenia zespo³u s¹ nagrywane na taœmy magnetofonowe; nastêpnie nagrania przegry-

wane zostaj¹ na trwalszy noœnik – p³yty CD;
� protoko³y, listy obecnoœci, listy mówców, p³yty CD oraz wszelkie inne materia³y z posie-

dzeñ przechowuje sekretariat zespo³u (Biuro Spraw Senatorskich lub Gabinet Marsza³ka
Senatu);

� zespó³ mo¿e zorganizowaæ corocznie nie wiêcej ni¿ dwie konferencje;
� nagranie i lista mówców s¹ obowi¹zkowe wy³¹cznie w wypadku posiedzeñ z udzia³em

osób trzecich. Krótkie robocze spotkania zespo³ów bez udzia³u goœci nie wymagaj¹ reje-
stracji.

PREZYDIUM SENATU

19



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

I. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym:

� Soko³owskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne w Soko³owie Podlaskim: XI Miêdzynaro-
dowy Obóz Naukowy pod has³em „Wspieramy m³odzie¿ polonijn¹ ze Wschodu”. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 38 000 z³, postulowana kwota dotacji – 20 000 z³. Prezydium roz-
patrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 20 000 z³.

� Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich we Wrzeœni: „Poznaj
swoje korzenie” – projekt edukacyjny dla dzieci Polaków zamieszka³ych na Wschodzie.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 142 100 z³, postulowana kwota dotacji – 130 000 z³. Pre-
zydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

� Stowarzyszenie „Miêdzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej – International Chamber
Music Workshop Association” w Pu³awach: kolonie polonijne – Pu³awy 2008. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 43 500 z³, postulowana kwota dotacji – 31 400 z³. Prezydium roz-
patrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 31 400 z³.

� Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Doliñskiej w Niemodlinie: organizacja na terenie Polski kolo-
nii letniej dla dzieci pochodzenia polskiego z Doliny, Ka³usza, Bolechowa, na Ukrainie. Ca³ko-
wity koszt realizacji zadania – 40 000 z³, postulowana kwota dotacji – 22 000 z³. Prezydium
rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 22 000 z³.

� Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w Gdañsku: „Mówimy po polsku”. Ca³kowi-
ty koszt realizacji zadania – 76 500 z³, postulowana kwota dotacji – 68 300 z³. Prezydium roz-
patrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 37 950 z³.

� Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w Dulczy Ma³ej: II Dzieñ Polski w ukraiñskim Radomyœlu.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 19 250 z³, postulowana kwota dotacji – 13 000 z³. Prezy-
dium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

� Caritas Polska w Warszawie: wypoczynek letni dzieci i m³odzie¿y polonijnej w Polsce.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 4 155 340 z³, postulowana kwota dotacji – 3 655 340
z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysoko-
œci 3 655 340 z³.

� Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y PROMYK w Pu³awach: kolonie polonijne
z Ukrainy – M¹chocice Scholasteria. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 127 250 z³, postu-
lowana kwota dotacji – 88 650 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie
przyzna³o dotacjê w wysokoœci 88 650 z³.

� Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie: XVII Œwiatowy Festiwal Poezji Marii
Konopnickiej. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 235 700 z³, postulowana kwota dotacji
– 150 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w wysokoœci 115 000 z³.

� Stowarzyszenie PARAFIADA im. Œw. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: uczestnictwo
Rodaków ze Wschodu w fina³ach jubileuszowej, XX Miêdzynarodowej Parafiady Dzieci
i M³odzie¿y. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 698 220 z³, postulowana kwota dotacji
– 488 700 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w wysokoœci 488 700 z³.

� Stowarzyszenie PARAFIADA im. Œw. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: Ze skarbca wie-
lowiekowej tradycji i kultury polskiej. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 882 000 z³, postulo-
wana kwota dotacji – 617 400 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie
przyzna³o dotacjê w wysokoœci 617 400 z³.

� Z³otnicki Zespó³ Górali Czadeckich „Dolina Nowego So³oñca” w Z³otniku: III warsztaty mu-
zyczno-taneczno-œpiewacze z udzia³em górali czadeckich z Nowego So³oñca i Pleszy zes-
pó³ So³onczanka (Rumunia), kapeli czadecko-¿ywieckiej z ¯ywca oraz zespo³u Dolina
Nowego So³oñca ze Z³otnika (Polska). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 72 700 z³, postu-
lowana kwota dotacji – 24 500 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie
przyzna³o dotacjê w wysokoœci 24 500 z³.
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� Fundacja „O uœmiech dziecka” w Makowie Mazowieckim: kolonie integracyjno- terapeutyczne.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 59 574 z³, postulowana kwota dotacji – 54 620 z³. Prezydium
rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 53 420 z³.

� Stowarzyszenie Przyjació³ i Wychowanków Zespo³u Tañca Ludowego UMCS w Lublinie:
Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespo³ów Polonijnych w Lublinie. Ca³kowity koszt
realizacji zadania – 340 520 z³, postulowana kwota dotacji – 292 520 z³. Prezydium rozpa-
trzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 110 421 z³.

� Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: dofinansowanie obozu stacjonarnego
dla dzieci i m³odzie¿y polskiej z parafii pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Przemyœla-
nach, na Ukrainie, w lipcu br. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 13 306 z³, postulowana
kwota dotacji – 11 096 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przy-
zna³o dotacjê w wysokoœci 11 096 z³.

� Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski w Krakowie: IX edycja akcji „Podarujmy dzie-
ciom lato” – Kraków 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 101 200 z³, postulowana kwo-
ta dotacji – 34 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o
dotacjê w wysokoœci 34 000 z³.

� Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zarz¹d G³ówny w Gdañsku: wystawa „Kanadyjscy Ka-
szubi – w 150. rocznicê pocz¹tku kaszubskiej emigracji do Kanady”. Ca³kowity koszt realiza-
cji zadania – 40 800 z³, postulowana kwota dotacji – 37 600 z³. Prezydium rozpatrzy³o
wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 29 000 z³.

� Zwi¹zek Sybiraków Zarz¹d G³ówny w Warszawie: udzia³ delegacji zagranicznych
w VIII Marszu ¯ywej Pamiêci Polskiego Sybiru w Bia³ymstoku. Ca³kowity koszt realizacji
zadania – 48 000 z³, postulowana kwota dotacji – 41 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek
pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 41 000 z³.

� Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowiz-
na” w Wêgorzewie: dofinansowanie udzia³u polskich twórców i zespo³ów folklorystycznych
ze Wschodu w XXXI Miêdzynarodowym Jarmarku Folkloru w Wêgorzewie. Ca³kowity koszt
realizacji zadania – 174 440 z³, postulowana kwota dotacji – 47 940 z³. Prezydium rozpatrzy-
³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 33 750 z³.

� Fundacja M³odej Polonii: Polska – Europa – Œwiat w Warszawie: Poloniada 2008 (kontynua-
cja). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 62 000 z³, postulowana kwota dotacji – 32 700 z³.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci
27 000 z³.

� Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Zarz¹d G³ówny w Warszawie – wniosek od³o¿ony:
X Jubileuszowe Polonijne Warsztaty Artystyczne. Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 91 500 z³, postulowana kwota dotacji – 45 500 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek po-
zytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 26 000 z³.

� Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Zarz¹d G³ówny w Warszawie: X Jubileuszowe Miêdzy-
narodowe Sympozjum Turystyczno-Przyrodnicze. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 58 150 z³,
postulowana kwota dotacji – 38 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jedno-
myœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

� Regionalne Stowarzyszenie Wschód – Zachód w P³ocku: kolonie letnie dla dzieci i m³odzie-
¿y z Bijska, na Syberii, z organizacji polonijnej „Orze³ Bia³y”. Ca³kowity koszt realizacji zada-
nia – 61 954 z³, postulowana kwota dotacji – 47 804 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek
pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 41 970 z³.

II. Wnioski o zmianê zakresu rzeczowego w zleconych zadaniach o charakterze progra-
mowym

� Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹”: zakup strojów ludowych dla zespo³ów „Czarodziej-
ski Kwiat” z Winnicy, „Aksamitki” z Baru, na Ukrainie, i „Polanie” z Sankt Petersburga. Prezy-
dium jednomyœlnie wyrazi³o zgodê na postulowan¹ zmianê zakresu rzeczowego.

* * *
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15 maja br. odby³o siê 19. posiedzenie Prezydium Senatu.
Porz¹dek posiedzenia obejmowa³ nastêpuj¹ce punkty:

� wniosek przewodnicz¹cego Komisji Zdrowia o wyra¿enie zgody na zorganizowanie
15 wrzeœnia br. w budynku Senatu konferencji „Zawód pielêgniarki na ziemiach pol-
skich w XIX i XX wieku”,

� wniosek przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej o wyra¿enie zgody na zorgani-
zowanie 24 czerwca br. w budynku Senatu konferencji „Jakoœæ i bezpieczeñstwo ¿ywnoœci
warunkiem zdobycia nowych rynków zbytu”,

� wniosek przewodnicz¹cego Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
o wyra¿enie zgody na zorganizowanie 18 czerwca br. w budynku Senatu konferencji „Samo-
rz¹dowy lider zarz¹dzania 2008 – us³ugi techniczne”,

� wniosek przewodnicz¹cego Komisji Kultury i Œrodków Przekazu o wyra¿enie zgody na zor-
ganizowanie 23 czerwca br. w budynku Senatu konferencji „Prawo autorskie na miarê XXI
wieku. Krok drugi”,

� wniosek przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci o wyra¿enie zgody
na zorganizowanie 9 czerwca br. konferencji naukowej, poœwiêconej ¿yciu i dzia³alnoœci rot-
mistrza Witolda Pileckiego w 60. rocznicê jego œmierci,

� wnioski o zlecenie zadañ o charakterze inwestycyjnym i programowym oraz przyznanie do-
tacji na ich wykonanie,

� sprawy ró¿ne.
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Z prac komisji senackich

6 maja 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej zapozna³a siê z informa-
cj¹ ministra pracy i polityki spo³ecznej na temat za³o¿eñ do programu polityki prorodzinnej
rz¹du. Przedstawiaj¹c informacjê, podsekretarz stanu Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak podkreœli-
³a, ¿e nie zosta³y jeszcze zakoñczone prace nad ostateczn¹ wersj¹ za³o¿eñ do rz¹dowego
programu polityki rodzinnej. Jednoczeœnie zapewni³a senatorów, ¿e rz¹d na bie¿¹co wprowa-
dza rozwi¹zania u³atwiaj¹ce godzenie ¿ycia rodzinnego i zawodowego. Jej zdaniem, najwiêk-
szymi wyzwaniami dla polityki rodzinnej s¹ ma³a dzietnoœæ i ubóstwo dzieci.

Zdaniem wiceminister pracy, odk³adanie decyzji o macierzyñstwie b¹dŸ ca³kowita rezyg-
nacja z posiadania dzieci spowodowane s¹ w³aœnie obaw¹ o to, czy uda siê pogodziæ karierê
zawodow¹ z rol¹ rodzica. „Potwierdzaj¹ to analizy miêdzynarodowe. Najwiêksza dzietnoœæ
jest tam, gdzie wysokie jest uczestnictwo kobiet w rynku pracy, np. we Francji czy krajach
skandynawskich” – przekonywa³a.

Jak poinformowa³a, przygotowany przez resort pracy projekt ustawy, zawieraj¹cy
przepisy umo¿liwiaj¹ce godzenie ¿ycia rodzinnego i zawodowego, jest ju¿ po konsulta-
cjach spo³ecznych i 8 maja bêdzie rozpatrywany przez Komitet Sta³y Rady Ministrów. Za-
k³ada on m.in. wyd³u¿enie urlopu macierzyñskiego z 18 do 26 tygodni w wypadku urodzenia
jednego dziecka (o 2 tygodnie co dwa lata) oraz z 28 do 39 tygodni w wypadku urodzenia
wiêcej ni¿ jednego dziecka (o 3 tygodnie co dwa lata). „Rozumiemy, jak wa¿ne jest, ¿eby przy-
najmniej przez pierwsze pó³ roku dzieckiem mog³a opiekowaæ siê matka” – mówi³a wiceminister
A. Ch³oñ-Domiñczak.

Projekt zawiera tak¿e m.in. propozycjê ulgi podatkowej zwi¹zanej z legalnym zatrudnie-
niem niañ i pomocy domowych, umo¿liwienie finansowania ¿³obków i przedszkoli przyzak³ado-
wych z zak³adowych funduszy œwiadczeñ socjalnych, a tak¿e zwolnienie rodziców
wracaj¹cych z urlopów wychowawczych i macierzyñskich z obowi¹zku p³acenia sk³adek na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych. Dziêki temu maj¹ siê
oni staæ bardziej atrakcyjni dla pracodawców.

Wiceminister pracy doda³a, ¿e w ramach polityki rodzinnej resort pracy w porozumieniu
z Ministerstwem Gospodarki zamierza znowelizowaæ ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej, która umo¿liwi zawieszenie dzia³alnoœci na czas wychowywania dziecka (do 3 lat).
W tym czasie sk³adki na ubezpieczenie emerytalne rodziców korzystaj¹cych z tej mo¿liwoœci
bêd¹ op³acane z bud¿etu pañstwa. Wspólnie z resortem zdrowia i edukacji przygotowywane
s¹ rozwi¹zania u³atwiaj¹ce tworzenie przedszkoli i ¿³obków.

Jak podkreœli³a wiceminister A. Ch³oñ-Domiñczak, aby przeciwdzia³aæ ubóstwu dzieci
oraz rodzin wielodzietnych, konieczne jest zbudowanie sprawnego systemu œwiadczeñ socjal-
nych. Poinformowa³a, ¿e w resorcie oraz w Sejmie trwaj¹ pracê nad nowelami ustawy o œwiad-
czeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zaznaczy³a,
¿e MPiPS prowadzi równie¿ dzia³ania pozalegislacyjne, zmierzaj¹ce do poprawy sytuacji osób
najubo¿szych, m.in. programy realizowane we wspó³pracy z samorz¹dami. Poinformowa³a rów-
nie¿, ¿e przygotowano rozwi¹zania, które warunkuj¹ wyp³acenie becikowego od korzystania
z opieki lekarskiej podczas ci¹¿y. „Robimy to w trosce o zdrowie przysz³ych matek i dzieci”
– zapewni³a wiceminister A. Ch³oñ-Domiñczak.

Zdaniem Antoniego Szymañskiego, eksperta komisji, który przygotowa³ opiniê na temat
dzia³añ rz¹du w zakresie polityki rodzinnej, dzia³ania resortu pracy nie rozwi¹zuj¹ m.in. lawino-
wego wzrostu liczby rozwodów oraz problemów rodzin z osobami niepe³nosprawnymi. A. Szy-
mañski wskazywa³ równie¿ na potrzebê g³êbszej nowelizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym
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– wed³ug niego proponowana wysokoœæ alimentów wyp³acanych przez pañstwo jest zbyt wyso-
ka w stosunku do innych œwiadczeñ rodzinnych, co mo¿e zachêcaæ rodziny do wykorzystywania
tej mo¿liwoœci, aby poprawiæ swoj¹ sytuacjê materialn¹. Ustawa o pomocy alimentacyjnej jest
zbyt kosztowna, nale¿y zatem obni¿yæ próg dochodów uprawniaj¹cych do alimentów. Pañstwo
nie mo¿e zastêpowaæ rodziców w ich obowi¹zkach wobec w³asnych dzieci.

A. Szymañski zwraca³ uwagê na koniecznoœæ budowy rz¹dowej strategii polityki rodzin-
nej, niezale¿nie od polityki i dzia³añ bie¿¹cych oraz przyspieszenia wprowadzenia wyd³u¿o-
nych urlopów macierzyñskich.

W dyskusji podkreœlano brak okreœlenia przez rz¹d podstawowych celów polityki rodzin-
nej. Zaprezentowane przez wiceminister pracy za³o¿enia, zdaniem senatora Jana Rulewskie-
go, s¹ niewystarczaj¹ce i pozbawione istotnych elementów zwi¹zanych z polityk¹ zdrowotn¹,
podatkow¹, czy chocia¿by mieszkaniow¹. Zdaniem senatora, aktywizacja zawodowa wcale
nie s³u¿y rodzinie. „Im wiêcej kobiety bêd¹ pracowa³y, tym mniej bêd¹ mia³y czasu dla dzieci.
Podobnie wyd³u¿enie wieku emerytalnego – kto bêdzie zajmowa³ siê dzieæmi, jeœli babcie
i dziadkowie bêd¹ pracowaæ zawodowo?” – pyta³ senator.

Zdaniem senator Ma³gorzaty Adamczak, pominiêto sytuacjê rodzin z dzieæmi i osobami
niepe³nosprawnymi. Senator Stanis³aw Kogut podkreœli³, ¿e nadal zbyt ma³o jest os³on socjal-
nych dla rodzin z dzieæmi, senator Rafa³ Muchacki zaœ zwróci³ uwagê na brak dzia³añ prozdro-
wotnych adresowanych do kobiet w wieku rozrodczym. Senator podkreœli³, ¿e decyzje
prokreacyjne maj¹ pozytywny wp³yw na zdrowie kobiet i znacz¹co wp³ywaj¹ na œredni¹ d³u-
goœæ ich ¿ycia. Badania potwierdzaj¹ zaœ istotne zagro¿enie zdrowia kobiet w wyniku stosowa-
nia œrodków antykoncepcyjnych.

Uczestnicz¹ce w posiedzeniu Joanna Krupska i Teresa Kapela ze Zwi¹zku Du¿ych Ro-
dzin „Trzy Plus” zwraca³y uwagê na ubóstwo rodzin wielodzietnych i brak satysfakcjonuj¹cych
rozwi¹zañ w programach polityki rodzinnej.

Przewodnicz¹cy komisji senator Mieczys³aw Augustyn podkreœli³, ¿e program nie obej-
muje kwestii mieszkaniowych, a to, oprócz pracy, jeden z problemów najczêœciej wskazywa-
nych przez m³ode rodziny.

Wiceminister A. Ch³oñ-Domiñczak zapewni³a, ¿e sugestie senatorów bêd¹ brane pod
uwagê w toku prac nad ustawami oraz kompleksowym programem. Podkreœli³a, ¿e wci¹¿
aktualnym dylematem polskiej polityki spo³ecznej jest wiêkszy transfer œrodków pomocy
skierowanych do osób starszych ani¿eli do rodzin i dzieci. Rz¹d zamierza te relacje odwró-
ciæ. Doda³a, i¿ resort przygotowa³ tak¿e projekt nowelizacji ustawy o rodzinnej opiece za-
stêpczej, która wkrótce przedstawiona zostanie rz¹dowi. Ustawa ma przede wszystkim po³o-
¿yæ nacisk na profilaktykê i pracê z rodzin¹ w kryzysie. Wprowadziæ ma tak¿e m.in. urz¹d ko-
ordynatora rodzinnej pieczy zastêpczej oraz rozwi¹zania sprzyjaj¹ce usamodzielnianiu
wychowanków.

Jak stwierdzono w stanowisku sformu³owanym przez Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej, pozytywnie odnios³a siê ona do zmian przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej oraz do planowanych przedsiêwziêæ w zakresie zwiêkszania szans rodziców na
pozostawanie w zatrudnieniu oraz powrotu do pracy w okresie piastowania i wychowywania
dzieci. Uznano za celowe poparcie projektów rz¹dowych s³u¿¹cych wzbogaceniu form instytu-
cjonalnego wsparcia opieki nad ma³ym dzieckiem.

Jednoczeœnie komisja uzna³a za konieczne znaczne poszerzenie rz¹dowego programu
polityki wspierania rodzin o obszary niezwykle istotne dla zwiêkszenia liczby zawieranych
zwi¹zków oraz decyzji prokreacyjnych. W szczególnoœci zg³aszano potrzebê uzupe³nienia
programu o:
1) ocenê skutków regulacji prorodzinnych w systemie fiskalnym i propozycje korekt i nowych

rozwi¹zañ w zakresie polityki podatkowej, z uwzglêdnieniem sytuacji najubo¿szych rodzin
wielodzietnych oraz wiejskich – przygotowanych przez Ministerstwo Finansów;

2) projekty zmian kodeksowych mog¹cych poprawiæ trwa³oœæ zwi¹zków rodzinnych, bezpie-
czeñstwo cz³onków rodziny oraz wspó³pracê s¹dów z instytucjami zastêpczej opieki nad
dzieckiem – przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci;
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3) program wspierania rodzin w zakupie pierwszego mieszkania lub budowie domu, a tak¿e
szczególnego wspomagania rodzin biednych i wielodzietnych w systemie dodatków miesz-
kaniowych – przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury;

4) formy dodatkowych preferencji w dostêpie kobiet w ci¹¿y i rodzin wychowuj¹cych dzieci do
us³ug ochrony zdrowia, zw³aszcza ginekologicznych i pediatrycznych – przygotowanych
przez Ministerstwo Zdrowia;

5) kompleksowych rozwi¹zañ mog¹cych podnieœæ radykalnie dostêpnoœæ do opieki przed-
szkolnej (zw³aszcza dzieci wiejskich) oraz opieki pozaszkolnej (zw³aszcza rodzin z trudno-
œciami wychowawczymi), a tak¿e systemu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³o-
dzie¿y na wszystkich poziomach edukacji szkolnej – przygotowanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej;

6) projekty akcji promuj¹cych dobre wzorce ¿ycia rodzinnego, zw³aszcza w mediach publicz-
nych – przygotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Komisja uzna³a ponadto, ¿e przy ocenie wartoœci proponowanych rozwi¹zañ nale¿y kie-

rowaæ siê konstytucyjn¹ zasad¹ pomocniczoœci. Z tego wzglêdu wa¿ne by³oby zaproszenie do
konsultowania i uwzglêdnienie w realizacji rz¹dowej polityki prorodzinnej potencja³u samo-
rz¹dów, koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz organizacji pozarz¹dowych.

W stanowisku stwierdzono równie¿, ¿e komisja jest przekonana o potrzebie publicznej
debaty na temat narodowej strategii umacniania polskich rodzin.

W opinii Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, cywilizacyjne zmiany zmieniaj¹ce mo-
del rodziny oraz zwi¹zane z tym problemy demograficzne wymagaj¹ dzia³añ d³ugofalo-
wych, obliczonych na najbli¿sze dziesiêciolecia i mog¹cych zadecydowaæ o pomyœlnoœci
wielu pokoleñ Polaków. W zwi¹zku z tym dyskusja o kierunkach dzia³añ maj¹cych zwiêkszaæ
liczbê i wzmacniaæ si³ê polskich rodzin musi mieæ charakter ogólnonarodowy i ponadpartyj-
ny. Komisja zadeklarowa³a wolê wspierania takiego dialogu i pragnie byæ jednym z miejsc jego
prowadzenia.

W stanowisku komisji zaanonsowano zamiar zorganizowania w III kwartale br. du¿ej de-
baty publicznej nad kompleksowym programem oraz rz¹dow¹ strategi¹ w zakresie polityki
prorodzinnej w Polsce.

Podczas posiedzenia zapoznano siê tak¿e z informacj¹ ministra pracy i polityki spo³ecz-
nej, dotycz¹c¹ systemu rodzinnych form opieki zastêpczej nad dzieckiem. Informacjê na ten
temat, a tak¿e za³o¿enia do zmian ustawowych przedstawi³a wiceminister pracy i polityki spo-
³ecznej A. Ch³oñ-Domiñczak.

Wiceminister podkreœli³a, ¿e projektowane zmiany powinny w istotny sposób wp³yn¹æ na
poprawê funkcjonowania opieki zastêpczej. G³ówny kierunek zmian to dzia³ania profilaktycz-
ne, prowadzone przede wszystkim na terenie gminy, adresowane do rodzin naturalnych i ich
dzieci, przy wparciu zespo³ów interdyscyplinarnych sk³adaj¹cych siê z: asystenta rodziny, pra-
cownika socjalnego, kuratora, przedstawiciela s³u¿by zdrowia, pedagoga szkolnego, przed-
stawiciela organizacji pozarz¹dowej i policji.

Asystent rodziny – oprócz rodziny pomocowej – to nowa instytucja. Jego podstawowymi
zadaniami maj¹ byæ w³aœciwa diagnoza i zapobieganie kryzysom rodzinnym.

Zdaniem eksperta komisji A. Szymañskiego, mimo rozwoju form opieki zastêpczej utrzy-
muje siê zbyt du¿a liczba dzieci pod opiek¹ placówek, które nie maj¹ charakteru rodzinnego.
Choæ spad³a liczba urodzeñ w Polsce, liczba dzieci wymagaj¹cych opieki zastêpczej nie male-
je, ale wrêcz roœnie, co jest wymownym wskaŸnikiem kondycji polskiej rodziny i s³aboœci¹ poli-
tyki rodzinnej pañstwa w ostatnich kilkunastu latach.

W dyskusji senatorowie pozytywnie ocenili zmiany proponowane przez rz¹d. Pozytywne
opinie na ten temat wyra¿ali te¿ obecni na posiedzeniu przedstawiciele placówek opiekuñ-
czych, organizacji pozarz¹dowych, samorz¹du terytorialnego oraz œrodowisk naukowych.
Krytycznie oceniono natomiast m.in. pracê s¹dów rodzinnych, a tak¿e brak rozwi¹zañ syste-
mowych zachêcaj¹cych rodziny do podejmowania funkcji zastêpczych.

* * *
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Posiedzenie seminaryjne Komisji Zdrowia poœwiêcone by³o miejscu i roli pediatrii w sys-
temie ochrony zdrowia.

W posiedzeniu wziêli udzia³ m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam
Fronczak, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwi³³, konsultant krajowy ds. medy-
cyny rodzinnej Witold Lukas, wybitni specjaliœci z dziedziny pediatrii z ca³ego kraju i przedsta-
wiciele Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Posiedzenie Komisji Zdrowia zwo³ano w zwi¹zku ze zg³aszanymi do komisji postulatami
œrodowisk pediatrycznych, zaniepokojonych jakoœci¹ opieki nad dzieæmi i istniej¹cym konflik-
tem miêdzy lekarzami rodzinnymi a œrodowiskiem pediatrycznym.

Podczas dyskusji wskazywano na niedostateczne kwalifikacje lekarzy rodzinnych do
opieki nad ma³ym dzieckiem. Jak ustalono, wœród lekarzy rodzinnych oko³o 40% to pediatrzy,
wiêc nie brak kwalifikacji jest przyczyn¹ obecnych problemów z leczeniem dzieci. Brakuje na-
tomiast specjalistycznego ogniwa poœredniego, funkcjonuj¹cego w innych specjalnoœciach
medycznych, miêdzy lekarzem pierwszego kontaktu, coraz czêœciej – lekarzem rodzinnym,
a oddzia³em szpitalnym. Nie ma takiej us³ugi w katalogu procedur kontraktowanych przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia, co wydaje siê zasadniczym brakiem organizacyjnym.

Uczestnicy senackiego seminarium podkreœlali, ¿e w systemie kontraktowym niedostate-
cznie wyodrêbniono zadania zwi¹zane z realizacj¹ promocji zdrowia i profilaktyki.

Niewielkie jest zainteresowanie podmiotów udzielaj¹cych œwiadczeñ medycznych zada-
niami w zakresie zdrowia publicznego. Rzutuje to na jakoœæ zaanga¿owania podmiotów w ten
dzia³ medycyny. Podkreœlano, ¿e sprawa miejsca zdrowia publicznego w systemie ochrony
zdrowia wymaga przygotowania nowego modelu dzia³añ w tym zakresie. Zg³aszany przez œro-
dowisko pediatryczne postulat odbudowy pionu w kszta³cie przed reform¹ systemu wydaje siê
niezgodny ze standardami obowi¹zuj¹cymi w Europie, dotycz¹cymi praw dziecka, które mo¿e
byæ badane i leczone jedynie w obecnoœci opiekunów.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrywano ³¹cznie dwie
ustawy: ustawê o zmianie nazwy Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu oraz ustawê o nada-
niu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Przyjmuj¹c rozpatrywane przez komisjê ustawy, Sejm postanowi³, ¿e Akademia Muzycz-
na im. Fryderyka Chopina w Warszawie zmieni nazwê na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka
Chopina, a Akademia Sztuk Piêknych we Wroc³awiu zyska patrona – bêdzie nim Eugeniusz
Geppert.

Ustawy przedstawi³ sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski. W swoim wyst¹pieniu wiceminister podkreœli³, ¿e obie uczelnie posiadaj¹ up-
rawnienia do zmiany swej nazwy, wynikaj¹ce z ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Prorektor ASP we Wroc³awiu Wac³aw Kowalski przedstawi³ sylwetkê prof. Eugeniusza
Gepperta. Jak podkreœli³, nadanie Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu jego imienia jest
wyrazem pamiêci i szacunku dla jednego z za³o¿ycieli uczelni.

Z dorobkiem naukowym Akademii Muzycznej w Warszawie i jej dzia³alnoœci¹ zapozna³
senatorów prorektor tej uczelni Kazimierz Szymonik. Poinformowa³, ¿e uczelnia posiada 6 up-
rawnieñ do nadania stopni naukowych doktora, w tym 4 uprawnienia w zakresie nauk objêtych
profilem uczelni.

W g³osowaniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu postanowi³a jednomyœlnie zarekomendowaæ
Senatowi przyjêcie bez poprawek ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³a-
wiu. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Piotra Wacha.

Jednog³oœn¹ akceptacjê komisji uzyska³a równie¿ ustawa o nadaniu nowej nazwy Aka-
demii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Postanowiono, ¿e w imieniu komisji jej przyjêcie za-
rekomenduje Izbie senator Kazimierz Wiatr.

Podczas posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzono tak¿e ustawê o niek-
tórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej.
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Ustawê, uchwalon¹ przez Sejm z przed³o¿enia rz¹dowego, przedstawi³ podsekretarz
stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan. Zwróci³ on uwagê na zmiany, jakie wpro-
wadzono w rozpatrywanej ustawie w stosunku do ustawy o takim samym tytule, z 29 lipca 2005 r.
Dotyczy³y one m.in. kredytu technologicznego, wprowadzenia ulg podatkowych dla podmiotów
funkcjonuj¹cych w formule centrów badawczo- rozwojowych.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które
zaproponowa³o wprowadzenie czterech poprawek o charakterze legislacyjnym i czterech
o charakterze redakcyjnym.

Prof. Bogus³aw Smólski z Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju wyrazi³ pogl¹d, ¿e roz-
wi¹zania przedstawione w ustawie s¹ tymczasowe i nale¿y we wspó³pracy z resortami nauki
i szkolnictwa wy¿szego, skarbu i finansów podj¹æ prace nad now¹, du¿¹ ustaw¹ dotycz¹c¹ in-
nowacyjnoœci w gospodarce.

W dyskusji senatorowie zg³osili szereg pytañ do przedstawiciela rz¹du, dotycz¹cych
m.in. kwestii nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego podmiotom, które wyst¹pi¹
o taki status, mo¿liwoœci uzyskiwania ulg podatkowych zwi¹zanych z wykonywaniem czynno-
œci zgodnie ze statusem centrum badawczo-rozwojowego.

Senator K. Wiatr zg³osi³ wniosek o wprowadzenie poprawek zaproponowanych przez se-
nackie biuro legislacyjne. W g³osowaniu uzyska³y one akceptacjê komisji. Ustalono, ¿e ich
wprowadzenie do ustawy o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej podczas
posiedzenia plenarnego zarekomenduje senator Ryszard Knosala.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza rozpatrzy³a wyrok Trybuna³u Konsty-
tucyjnego z 16 lipca 2007 r., dotycz¹cy ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Rozpatry-
wany wyrok omówi³ przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Piotr Radziewicz.
Orzeczenie trybuna³u by³o konsekwencj¹ zaskar¿enia niektórych przepisów kodeksu rodzin-
nego i opiekuñczego, reguluj¹cych problematykê uznawania dziecka po jego œmierci. W opi-
nii senackiego biura legislacyjnego, celowe jest podjêcie inicjatywy ustawodawczej w tej
sprawie.

W dyskusji przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski zg³osi³
wniosek o podjêcie prac nad inicjatyw¹ ustawodawcz¹, której celem bêdzie wykonanie rozpatry-
wanego wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Komisja jednog³oœnie przyjê³a przedstawiony
wniosek, tym samym zdecydowano o wniesieniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks ro-
dzinny i opiekuñczy. Na sprawozdawczyniê wybrano senator Gra¿ynê Sztark.

W drugim punkcie posiedzenia rozpatrzono „Informacjê o istotnych problemach wynika-
j¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2007 r.”.

Informacjê przedstawi³ prezes trybuna³u Konstytucyjnego Jerzy Stêpieñ, któremu towa-
rzyszyli szef Biura Trybuna³u Konstytucyjnego Maciej Graniecki i Kamil Zaradkiewicz – dyrek-
tor Zespo³u Orzecznictwa i Studiów w Biurze TK.

W swoim wyst¹pieniu prezes J. Stêpieñ skupi³ siê na najwa¿niejszych danych doty-
cz¹cych dzia³alnoœci orzeczniczej TK w 2007 r., omówi³ tak¿e niektóre wyroki wydane przez
TK. Prezes zwróci³ uwagê na rosn¹c¹ liczbê spraw nap³ywaj¹cych do trybuna³u oraz zmienia-
j¹cy siê i coraz szerszy kr¹g osób i instytucji nadsy³aj¹cych zapytania.

Prezes J. Stêpieñ podziêkowa³ Senatowi i Komisji Ustawodawczej za du¿y wk³ad pracy
w realizacjê wyroków trybuna³u. Na zakoñczenie omówi³ problemy zwi¹zane z funkcjonowa-
niem tej instytucji, dotycz¹ce m.in. bud¿etu i p³ac. Mówi³ tak¿e o trudnoœciach z realizacj¹ orze-
czeñ Trybuna³u Konstytucyjnego.

Podczas swojego posiedzenia Komisja Ustawodawcza rozpatrzy³a tak¿e wyrok Trybu-
na³u Konstytucyjnego z 10 lipca 2007 r. dotycz¹cy ustawy – Kodeks postêpowania karnego.

Rozpatrywany wyrok omówi³ przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego P. Radzie-
wicz. Wyrok by³ konsekwencj¹ zaskar¿enia niektórych przepisów reguluj¹cych normy prawne
dotycz¹ce umieszczenia osób oskar¿onych i podejrzanych na obserwacji w zak³adach leczni-
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czych. Jak wskaza³ przedstawiciel biura legislacyjnego, celowe by³oby podjêcie inicjatywy
ustawodawczej w tej sprawie.

W wyniku dyskusji przewodnicz¹cy komisji senator K. Kwiatkowski zg³osi³ wniosek o roz-
poczêcie prac nad stosown¹ inicjatyw¹ ustawodawcz¹, której celem bêdzie wykonanie rozpa-
trzonego wyroku trybuna³u. Komisja jednog³oœnie przyjê³a przedstawiony wniosek
i postanowi³a o wniesieniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego.
Na sprawozdawcê projektu wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

Ponadto podczas posiedzenia przeprowadzono pierwsze czytanie projektu uchwa³y Se-
natu RP w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego po-
staci pamiêci zbiorowej Polaków.

W imieniu wnioskodawców rozpatrywany projekt omówi³ wicemarsza³ek Zbigniew Roma-
szewski. Uzasadniaj¹c potrzebê podjêcia przez Senat postulowanej uchwa³y, wicemarsza³ek
przedstawi³ sylwetkê rotmistrza W. Pileckiego, podkreœlaj¹c jego patriotyzm i niezwyk³e boha-
terstwo, a tak¿e wyj¹tkowe i niepodwa¿alne zas³ugi dla Ojczyzny. Wicemarsza³ek Z. Roma-
szewski podkreœli³, ¿e 60. rocznica œmierci rotmistrza W. Pileckiego jest okazj¹, aby przywróciæ
pamiêæ o jego postaci szczególnie wœród m³odego pokolenia Polaków.

W dyskusji przewodnicz¹cy komisji senator K. Kwiatkowski zg³osi³ wniosek o wprowa-
dzenie poprawki do rozpatrywanego projektu uchwa³y, zgodnie z któr¹ tytu³ otrzyma³by
brzmienie: „w sprawie przywrócenia pamiêci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rotmi-
strza Witolda Pileckiego”, nowe brzmienie otrzyma³aby równie¿ jej treœæ. W g³osowaniu wnio-
sek uzyska³ jednomyœlne poparcie senatorów.

Po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu zg³oszonego przez wnioskodawców projektu Ko-
misja Ustawodawcza zdecydowa³a o jego zarekomendowaniu Senatowi wraz z przyjêt¹ po-
prawk¹. Na sprawozdawcê stanowiska komisji podczas drugiego czytania wybrano senatora
Leona Kieresa.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci roz-
patrywali ustawê o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie dzia³añ przeciwko handlowi
ludŸmi, sporz¹dzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

Rozwi¹zania przyjête w przedmiotowej konwencji omówi³ zastêpca dyrektora Departa-
mentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jacek Such. Zwróci³ on
uwagê, ¿e konwencja uzupe³nia instrumenty prawa miêdzynarodowego reguluj¹ce kwestiê
zwalczania handlu ludŸmi i stwarza nowe mo¿liwoœci wspó³pracy miêdzynarodowej w tej dzie-
dzinie. Do ustawy ratyfikacyjnej ¿adnych uwag nie zg³osi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

W dokumencie, bêd¹cym podstaw¹ ratyfikacji, okreœlono szereg dzia³añ w zakresie po-
mocy i ochrony wobec ofiar handlu ludŸmi, które musz¹ zostaæ podjête przez strony konwencji.
Zgodnie z ni¹ osoby, co do których istniej¹ uzasadnione podejrzenia, ¿e mog¹ byæ ofiarami
handlu ludŸmi, powinny mieæ „bezwarunkowo zagwarantowane” m.in. odpowiednie warunki
¿ycia, odpowiednie i bezpieczne schronienie, dostêp do leczenia w nag³ych wypadkach, po-
moc t³umacza, poradê i informacje dotycz¹ce ich praw, pomoc prawn¹ oraz dostêp do wy-
kszta³cenia dla dzieci.

Ponadto konwencja zak³ada, ¿e do lutego 2009 r. zostanie utworzona niezale¿na grupa
ekspertów powo³anych do pomocy w realizacji jej zapisów. Cz³onkowie tego organu bêd¹ wy-
brani spoœród kandydatów zaproponowanych przez strony konwencji.

Przedstawicielka biura legislacyjnego nie zg³asza³a uwag o charakterze legislacyjnym.
W dyskusji wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski przywo³a³ sprawê deportacji obywa-

telki wietnamskiej. Jak wyjaœni³ wicedyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej w Minister-
stwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Piotr Mierecki, deportacja tej osoby, wobec której
zachodzi³o podejrzenie, ¿e jest ofiar¹ handlu ludŸmi, odby³a siê na podstawie orzeczeñ s¹do-
wych i zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹. Jednoczeœnie wyrazi³ nadziejê, ¿e tego rodzaju sy-
tuacje nie bêd¹ ju¿ mia³y miejsca.
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Wniosek o przyjêcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w spra-
wie dzia³añ przeciwko handlowi ludŸmi, sporz¹dzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., zg³o-
si³ przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci senator Stanis³aw Piotrowicz.
W g³osowaniu senatorowie jednomyœlnie poparli ten wniosek. Na sprawozdawcê stanowiska
komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senatora S. Piotrowicza.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego senatorowie przyst¹pili do rozpatrywania ustawy
o zmianie ustawy o pañstwowej kompensacie przys³uguj¹cej ofiarom niektórych przestêpstw
umyœlnych.

Ustawê, uchwalon¹ przez Sejm na podstawie projektu rz¹dowego, przedstawi³ podse-
kretarz stanu Ministerstwie Sprawiedliwoœci £ukasz Rêdziniak. Wiceminister poinformowa³, ¿e
celem tej regulacji jest zapewnienie zgodnoœci z prawem unijnym. Koniecznoœæ nowelizacji
wynik³a z faktu, i¿ przepisy dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawy mia³y zastosowanie do prze-
stêpstw pope³nionych po jej wejœciu w ¿ycie, czyli dopiero po 20 wrzeœnia 2005 r. Dyrektywa
Rady UE z 2 kwietnia 2004 r., odnosz¹ca siê do kompensaty dla ofiar przestêpstw natomiast
nak³ada³a na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek wprowadzenia systemu kompensacyjnego po
30 czerwca 2005 r.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ senackiego biura legislacyjnego, które nie zg³o-
si³o ¿adnych uwag o charakterze legislacyjnym.

W g³osowaniu Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci jednomyœlnie popar³a wniosek
przewodnicz¹cego senatora S. Piotrowicza o przyjêcie bez poprawek rozpatrywanej ustawy.
Ustalono, ¿e stanowisko komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pañstwowej kompensacie
przys³uguj¹cej ofiarom niektórych przestêpstw umyœlnych przedstawi Izbie senator S. Piotrowicz.

Na zakoñczenie posiedzenia rozpatrzono „Informacjê o wynikach dzia³alnoœci Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku”.

Informacjê przedstawili zastêpcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Maciej
W¹sik i Ernest Bejda.

W dyskusji przedstawiciele CBA odpowiadali na liczne pytania senatorów dotycz¹ce
m.in. k³opotów lokalowych, œrodków bud¿etowych, liczby zakoñczonych spraw, metod pracy,
dostêpu do baz danych, wspó³pracy z innymi instytucjami, ewentualnych zastrze¿eñ do dzia-
³alnoœci biura ze strony prokuratury, a tak¿e kwestii zwi¹zanych z kompetencjami i generaln¹
funkcj¹ CBA.

Zastêpca szefa CBA E. Bejda stwierdzi³, ¿e prokuratura generalnie dobrze i pozytywnie
ocenia dzia³ania biura, „nie mamy wytyków prokuratorskich” – powiedzia³. O ocenê i ewentual-
ne zastrze¿enia prokuratury odnoœnie do dzia³añ CBA pyta³ senator Jan Rulewski.

Wed³ug wiceszefa CBA, na ponad sto œledztw prowadzonych przez biuro w ub.r. proku-
ratura sformu³owa³a tylko jeden wytyk o charakterze formalnym.

Cz³onkowie komisji pytali równie¿ m.in. o zakres stosowania przez biuro kontrolowanego
wrêczania ³apówek. „Sprawa prowokowania do przestêpstw budzi kontrowersje, pad³o felieto-
nowe okreœlenie, ¿e CBA tworzy przestêpców” – mówi³ senator J. Rulewski.

Zdaniem E. Bejdy, kontrolowane wrêczenie ³apówki mo¿na zastosowaæ tylko w wypadku
posiadania przez biuro wiarygodnej informacji o przestêpstwie. „Zawsze weryfikujemy kwestiê
wiarygodnoœci informacji o mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa, nie ma mowy o prowokacji
ani pod¿eganiu do pope³nienia przestêpstwa” – zapewnia³.

Drugi z wiceszefów CBA M. W¹sik doda³, ¿e np. w wypadku by³ej pos³anki PO Beaty Sa-
wickiej nie by³o w¹tpliwoœci, i¿ informacja o pope³nieniu przestêpstwa by³a wiarygodna.

Wed³ug przedstawionej senatorom informacji w 2007 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne
prowadzi³o ³¹cznie 284 postêpowania przygotowawcze i sprawy operacyjne, w prowadzonych
œledztwach 169 osobom postawiono 387 zarzutów, a wobec 59 podejrzanych zastosowano
tymczasowe aresztowanie. Na poczet przysz³ych kar zabezpieczono oko³o 13 mln z³. Na ko-
niec 2007 r. w biurze zatrudnionych by³o 568 funkcjonariuszy i 39 innych pracowników.

* * *
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Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”.

Senatorowie zapoznali siê z opiniami o nowelizacji sejmowej, które przedstawili sekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, dyrektor Departamentu Kolejnictwa
w tym resorcie Jadwiga Stachowska, cz³onkini Zarz¹du PKP SA Maria Wasiak, a tak¿e Biuro Le-
gislacyjne Kancelarii Senatu, które nie zg³osi³o ¿adnych uwag o charakterze legislacyjnym.

Ustawa, uchwalona przez Sejm z przed³o¿enia rz¹dowego, reguluje zasady przekazania
spó³ce PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. rekompensat z tytu³u niepokrytych strat poniesio-
nych przez tê spó³kê w zwi¹zku ze œwiadczeniem pasa¿erskich us³ug przewozowych w ra-
mach wykonywania obowi¹zku œwiadczenia us³ug publicznych w okresie od 1 paŸdziernika
2001 r. do 30 kwietnia 2004 r. Ponadto ustawa okreœla zasady przeniesienia udzia³ów PKP PR
do samorz¹dów województw.

Przedstawiaj¹c rozwi¹zania zawarte w rozpatrywanej nowelizacji dyrektor J. Stachow-
ska zwróci³a uwagê na kwestiê odd³u¿enia PKP Przewozy Regionalne, a tak¿e na wysokoœæ
dotacji i terminy, w jakich zostan¹ one przekazane tej firmie.

Senatorowie zg³osili szereg pytañ do przedstawiciela rz¹du, dotycz¹cych m.in. poniesio-
nych kosztów odd³u¿enia, kwoty dotacji, sposobu przekazania œrodków trwa³ych samorz¹dom.

Cz³onkini Zarz¹du PKP SA M. Wasiak wyjaœni³a, ¿e podzia³ œrodków trwa³ych nast¹pi
zgodnie z kodeksem spó³ek handlowych. Udzia³y w³asnoœciowe zostan¹ przekazane Skarbo-
wi Pañstwa a nastêpnie samorz¹dom.

Kwestie zwi¹zane ze „zwijaniem” linii kolejowych wyjaœnia³ wiceminister infrastruktury
T. Jarmuziewicz.

W dyskusji senatorowie zwracali tak¿e uwagê na linie kolejowe o znaczeniu pañstwo-
wym oraz ich przekwalifikowanie.

Wniosek o przyjêcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restruktu-
ryzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” zg³osi³ prze-
wodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej Mariusz Witczak.
W g³osowaniu wniosek uzyska³ jednomyœlne poparcie senatorów. Na sprawozdawcê stanowi-
ska komisji na posiedzeniu plenarnym wybrano senatora W³adys³awa Ortyla.

* * *

Tematem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska by³y „Odnawialne
Ÿród³a energii – koniecznoœæ i obowi¹zek. Biopaliwa”.

Prawne i ekonomiczne warunki produkcji biokomponentów i biopaliw ciek³ych przedsta-
wi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan. Funkcjonuj¹ce obecnie
uwarunkowania zmierzaj¹ do stworzenia stabilnych i korzystnych warunków dynamicznego
rozwoju tego sektora. Jak poinformowa³ wiceminister, dyrektywa 2003/30/WE w sprawie u¿y-
cia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie
do podejmowania dzia³añ prowadz¹cych do osi¹gniêcia
z koñcem 2010 r. minimalnego udzia³u biokomponentów w rynku paliw transportowych w wy-
sokoœci co najmniej 5, 75% (liczonego wed³ug wartoœci opa³owej).

Zdaniem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura £awnicza-
ka, podstawow¹ misj¹ rolnictwa by³o i jest zaspokojenie potrzeb ¿ywnoœciowych, co oznacza,
¿e do celów przemys³owych, w tym zaopatrzenia przemys³u paliwowego
i energetycznego w biomasê, nale¿y wykorzystaæ wy³¹cznie jej nadwy¿ki. W celach energety-
cznych w pierwszej kolejnoœci powinny byæ zu¿ywane odpady lub produkty wymagaj¹ce utyli-
zacji, np. odchody zwierzêce czy pozosta³oœci z przetwórstwa rolno-spo¿ywczego. Utylizacjê
odpadów mo¿na przeprowadziæ w biogazowniach, uzyskuj¹c biogaz, produkt ³atwy do wyko-
rzystania w celach energetycznych. Potencjalnymi inwestorami w biogazownie rolnicze – pod
warunkiem stworzenia sprzyjaj¹cych warunków do inwestowania i zagospodarowywania wy-
tworzonej energii – w pierwszej kolejnoœci bêdzie grupa rolników i producentów rolnych.
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Podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Janusz Zaleski poinformowa³ senator-
ów, ¿e w 2005 r. w Polsce wytworzono 144 838 GWh, z czego 2, 66% pochodzi³o z odnawial-
nych Ÿróde³ energii. Struktura wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem zasobów
odnawialnych wskazuje, ¿e najwiêkszy udzia³ w jej tworzeniu maj¹ elektrownie wodne. W dal-
szej kolejnoœci znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ Ÿród³a wytwarzaj¹ce biomasê, wiatr oraz biogaz.

Podczas dyskusji senatorowie pytali o op³acalnoœæ produkcji biopaliw w Polsce i perspek-
tywy rozwoju tego rynku. Senatorowie postulowali tak¿e przedstawienie informacji dotycz¹cej
realizacji wieloletniego programu promocji biopaliw. Interesowano siê funkcjonowaniem krajo-
wego rynku spirytusu surowego i bioetanolu, a tak¿e produkcj¹ biomasy na cele energetyczne.

Zdaniem wiceministra gospodarki M. Bogdana, warunkiem niezbêdnym do rozwoju tego
sektora jest znalezienie i zastosowanie takich rozwi¹zañ, które zapewni¹ dodatkowe wsparcie
dla produkcji biopaliw ciek³ych i biokomponentów. Rozwi¹zania te nale¿y oprzeæ na za³o¿eniu,
¿e rozmiar udzielonego wsparcia powinien byæ zgodny z przepisami Unii Europejskiej w zakre-
sie opodatkowania energetycznego oraz pomocy publicznej. Przyjête rozwi¹zania powinny
spowodowaæ, ¿e oferowana u¿ytkownikowi pojazdu cena paliwa zawieraj¹cego biokompo-
nenty bêdzie konkurencyjna w stosunku do ceny paliwa mineralnego. Odpowiadaj¹c na pyta-
nia dotycz¹ce programu wieloletniego, wiceminister stwierdzi³, ¿e w trakcie prac nad jego
powstawaniem kierowano siê zasad¹, i¿ wszelkie bariery rozwoju tego rynku powinny byæ sku-
tecznie usuwane z powodu korzyœci, jakie rozwój ten przynosi: zwiêkszenia bezpieczeñstwa
energetycznego, wzrostu zatrudnienia poprawy stanu œrodowiska w drodze redukcji emisji za-
nieczyszczeñ, w tym szczególnie dwutlenku wêgla. Odnosz¹c siê do z³ej sytuacji gorzelni rol-
niczych, wiceminister M. Bogdan podkreœli³, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ takiego stanu jest s³aba
pozycja konkurencyjna, wynikaj¹ca z wysokich kosztów produkcji surowego spirytusu, co bez-
poœrednio wp³ywa na cenê oferowanego bioetanolu. W efekcie bioetanol wyprodukowany z ta-
kiego surowca nie znajduje nabywców, poniewa¿ krajowi producenci paliw, to znaczy
podmioty zobowi¹zane do realizacji Narodowego Celu WskaŸnikowego, wybieraj¹ najtañszy
produkt na rynku.

W opinii wiceministra œrodowiska J. Zaleskiego, biomasa jest najwiêkszym potencja³em
wœród odnawialnych Ÿróde³ energii w odniesieniu do energii pierwotnej. Najwiêkszy potencja³,
pozwalaj¹cy na zastosowanie przemys³owe w wiêkszej skali, stanowi¹ drewno z lasów i prze-
mys³u drzewnego, s³oma i pozosta³oœci z produkcji rolniczej. W skali lokalnej mo¿e byæ wyko-
rzystana biomasa z przecinek leœnych i ciêæ pielêgnacyjnych.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
rozpatrywa³a wnioski o zlecenie zadañ pañstwowych w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami
za granic¹.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Koz³owski poinformowa³ senatorów
o aktualnej wysokoœci œrodków pozostaj¹cych w dyspozycji Kancelarii Senatu na opiekê nad
Poloni¹ i Polakami za granic¹. Zapozna³ tak¿e senatorów z opini¹ Kancelarii Senatu doty-
cz¹c¹ wniosków skierowanych do Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹,
które by³y przedmiotem obrad Zespo³u Finansów Polonijnych 17 kwietnia br. Dyrektor poinfor-
mowa³ o przyczynach odrzucenia niektórych wniosków lub zmniejszenia dotacji.

W dyskusji senator Janina Fetliñska zg³osi³a wniosek o przywrócenie Regionalnemu Sto-
warzyszeniu Wschód–Zachód w P³ocku, organizuj¹cemu kolonie letnie dla dzieci i m³odzie¿y
z organizacji polonijnej „Orze³ Bia³y” z Bijska, na Syberii, kwoty 5000 z³ z przeznaczeniem na
transport na terenie Polski.

Senator Czes³aw Ryszka postulowa³ przywrócenie kwoty 2985 z³ przeznaczonej na wy-
cieczki Akcji Katolickiej Archidiecezji Czêstochowskiej w Czêstochowie, organizuj¹cej kolonie
dla dzieci i m³odzie¿y.

Komisja jednog³oœnie popar³a opiniê Kancelarii Senatu dotycz¹c¹ wniosków wraz z za-
proponowanymi przez senatorów zmianami:
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I. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wy-
konanie

� Soko³owskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne w Soko³owie Podlaskim: XI Miêdzynaro-
dowy Obóz Naukowy pod has³em „Wspieramy m³odzie¿ polonijn¹ ze Wschodu”. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 38 000 z³, postulowana kwota dotacji – 20 000 z³. Komisja posta-
nowi³a poprzeæ wniosek.

� Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich we Wrzeœni: „Poznaj
swoje korzenie” – projekt edukacyjny dla dzieci Polaków zamieszka³ych na Wschodzie.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 142 100 z³, postulowana kwota dotacji – 130 000 z³.
Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

� Stowarzyszenie „Miêdzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej – International Chamber
Music Workshop Association” w Pu³awach: Kolonie Polonijne – Pu³awy 2008. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 43 500 z³, postulowana kwota dotacji – 31 400 z³. Komisja posta-
nowi³a poprzeæ wniosek.

� Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Doliñskiej w Niemodlinie: organizacja na terenie Polski ko-
lonii letniej dla dzieci pochodzenia polskiego z Doliny, Ka³usza, Bolechowa, na Ukrainie.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 40 000 z³, postulowana kwota dotacji – 22 000 z³. Komi-
sja postanowi³a poprzeæ wniosek.

� Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w Gdañsku: Mówimy po polsku. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 76 500 z³, postulowana kwota dotacji – 68 300 z³. Komisja posta-
nowi³a poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do 37 950 z³.

� Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w Dulczy Ma³ej: II Dzieñ Polski w ukraiñskim Radomyœlu.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 19 250 z³, postulowana kwota dotacji – 13 000 z³. Komi-
sja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

� Caritas Polska w Warszawie: wypoczynek letni dzieci i m³odzie¿y polonijnej w Polsce.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 4 155 340 z³, postulowana kwota dotacji – 3 655 340 z³.
Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

� Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y PROMYK w Pu³awach: kolonie polonijne
z Ukrainy – M¹chocice Scholasteria. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 127 250 z³, postu-
lowana kwota dotacji – 88 650 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

� Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie: XVII Œwiatowy Festiwal Poezji Ma-
rii Konopnickiej. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 235 700 z³, postulowana kwota
dotacji – 150 000 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do
115 000 z³.

� Stowarzyszenie PARAFIADA im. Œw. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: uczestnictwo ro-
daków ze Wschodu w fina³ach jubileuszowej, XX Miêdzynarodowej Parafiady Dzieci i M³o-
dzie¿y. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 698 220 z³, postulowana kwota dotacji – 488 700 z³.
Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

� Stowarzyszenie PARAFIADA im. Œw. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: „Ze skarbca wie-
lowiekowej tradycji i kultury polskiej”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 882 000 z³, postu-
lowana kwota dotacji – 617 400 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

� Z³otnicki Zespó³ Górali Czadeckich „Dolina Nowego So³oñca” w Z³otniku: III warsztaty mu-
zyczno-taneczno-œpiewacze z udzia³em górali czadeckich z Nowego So³oñca i Pleszy, ze-
spo³u „So³onczanka” (Rumunia), kapeli czadecko-¿ywieckiej z ¯ywca oraz zespo³u „Dolina
Nowego So³oñca ze Z³otnika”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 72 700 z³, postulowana
kwota dotacji – 24 500 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

� Fundacja „O uœmiech dziecka” w Makowie Mazowieckim: kolonie integracyjno-terapeutycz-
ne. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 59 574 z³, postulowana kwota dotacji – 54 620 z³. Ko-
misja postanowi³a poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do 53 420 z³.

� Stowarzyszenie Przyjació³ i Wychowanków Zespo³u Tañca Ludowego UMCS w Lublinie:
studium folklorystyczne dla instruktorów zespo³ów polonijnych w Lublinie. Ca³kowity koszt
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realizacji zadania – 340 520 z³, postulowana kwota dotacji – 292 520 z³. Komisja postanowi³a
poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do 110 421 z³.

� Regionalne Stowarzyszenie Wschód–Zachód w P³ocku: Kolonie letnie dla dzieci i m³odzie¿y
z organizacji polonijnej „Orze³ Bia³y” z Bijska, na Syberii. Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 61 954 z³, z organizacji polonijnej Orze³ Bia³y kwota dotacji – 47 804 z³. Komisja postanowi-
³a poprzeæ wniosek i zaproponowaæ Prezydium Senatu przyznanie dotacji w wysokoœci
41 685 z³ (dodano pozycjê: 5000 z³ na transport na terenie Polski).

� Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: dofinansowanie obozu stacjonarnego
dla dzieci i m³odzie¿y polskiej z parafii pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Przemyœla-
nach, na Ukrainie w lipcu br. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 13 306 z³, postulowana
kwota dotacji – 11 096 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

� Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski w Krakowie: IX edycja akcji „Podarujmy dzie-
ciom lato – Kraków 2008”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 101 200 z³, postulowana kwo-
ta dotacji – 34 000 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

� Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zarz¹d G³ówny w Gdañsku: wystawa „Kanadyjscy Ka-
szubi – w 150. rocznicê pocz¹tku kaszubskiej emigracji do Kanady”. Ca³kowity koszt realiza-
cji zadania 40 800 z³, postulowana kwota dotacji – 37 600 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ
wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do kwoty 29 000 z³.

� Zwi¹zek Sybiraków Zarz¹d G³ówny w Warszawie: udzia³ delegacji zagranicznych
w VIII Marszu ¯ywej Pamiêci Polskiego Sybiru w Bia³ymstoku. Ca³kowity koszt realiza-
cji zadania – 48 000 z³, postulowana kwota dotacji – 41 000 z³. Komisja postanowi³a po-
przeæ wniosek.

� Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowiz-
na” w Wêgorzewie: dofinansowanie udzia³u polskich twórców i zespo³ów folklorystycznych
ze Wschodu w XXXI Miêdzynarodowym Jarmarku Folkloru w Wêgorzewie. Ca³kowity koszt
realizacji zadania – 174 440 z³, postulowana kwota dotacji – 47 940 z³. Komisja postanowi³a
poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do kwoty 33 750 z³.

� Fundacja M³odej Polonii Polska Europa Œwiat w Warszawie: Poloniada 2008’ (kontynuacja).
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 62 000 z³, postulowana kwota dotacji – 32 700 z³. Komi-
sja postanowi³a poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do kwoty 27 000 z³.

� Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, Zarz¹d G³ówny w Warszawie (wniosek od³o¿ony):
X Jubileuszowe Polonijne Warsztaty Artystyczne. Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 91 500 z³, postulowana kwota dotacji – 45 500 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wnio-
sek, zmniejszyæ jednak dotacjê do kwoty 26 000 z³.

� Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, Zarz¹d G³ówny w Warszawie: X Jubileuszowe Miêdzyna-
rodowe Sympozjum Turystyczno-Przyrodnicze. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 58 150 z³,
postulowana kwota dotacji – 38 000 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granic¹ wicemarsza-
³ek Krystyna Bochenek poruszy³a w zwi¹zku z korespondencj¹ otrzyman¹ od przedstawiciela
Komitetu Obrony Polaków kwestiê sytuacji Polaków na Bia³orusi.

Senator Stanis³aw Gogacz przedstawi³ treœæ listu kierownika Wydzia³u Konsularnego
Ambasady RP w Miñsku, na Bia³orusi, skierowanego do prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” Andrzeja Stelmachowskiego w sprawie dofinansowania imprezy polonijnej organizo-
wanej przez polsk¹ placówkê na Bia³orusi.

Zastêpca przewodnicz¹cego komisji senator Roman Ludwiczuk zwróci³ siê z proœb¹ do
senatorów o wziêcie udzia³u w uroczystoœciach i imprezach z udzia³em mniejszoœci polskiej na
Bia³orusi zaplanowanych w bie¿¹cym roku.

Senator Stanis³aw Karczewski poinformowa³ o swoim pobycie w Grodnie i udziale w uro-
czystoœciach z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granic¹ oraz w uroczystym wrêczeniu Kart Po-
laka grupie naszych rodaków mieszkaj¹cych na Bia³orusi.

* * *
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Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Gospodarki Narodowej.
W pierwszym punkcie porz¹dku dziennego rozpatrywano ustawê o ratyfikacji Umowy

miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki S³owenii o wspó³pracy i wza-
jemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.

Ustawê przedstawi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica. Poinfor-
mowa³, ¿e celem przedmiotowej umowy jest stworzenie podstawy prawnej reguluj¹cej m.in.
wspó³pracê i pomoc udzielan¹ sobie wzajemnie przez administracje celne Polski i S³owenii
w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania naruszeñ przepisów celnych.

Do ustawy ratyfikacyjnej ¿adnych uwag nie zg³osi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
Na wniosek przewodnicz¹cego komisji senatora Tomasza Misiaka senatorowie opowie-

dzieli siê w g³osowaniu jednomyœlnie za przyjêciem rozpatrywanej ustawy ratyfikacyjnej bez
poprawek. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Tadeusza
Gruszkê.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia rozpatrywano ustawê o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opiniê o ustawie, uchwalonej na podstawie projektu wniesionego do Sejmu przez Senat,
przedstawi³a w imieniu rz¹du wiceminister finansów El¿bieta Chojna-Duch. Jak zaznaczy³a,
nowelizacja ma na celu wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego i wprowadza zwolnie-
nie podatkowe w stosunku do odszkodowañ uzyskanych na podstawie ugody s¹dowej.

Uwag do ustawy sejmowej nie zg³osi³o senackie biuro legislacyjne.
W dyskusji wniosek o przyjêcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek zg³osi³ senator Kazi-

mierz Kleina. Jak stwierdzi³, nowelizacja – bêd¹ca inicjatyw¹ senack¹ – zosta³a ju¿ dok³adnie
przeanalizowana.

W g³osowaniu wniosek przyjêto jednomyœlnie. Na sprawozdawcê stanowiska komisji
podczas posiedzenia plenarnego wybrano senatora Grzegorza Banasia.

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrywano tak¿e ustawê
o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

Za³o¿enia ustawy, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rz¹dowego, omówi³ se-
kretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz. Poinformowa³, ¿e noweli-
zacja ma na celu dostosowanie polskiego prawa do wymagañ UE. Wprowadza obligatoryjn¹
kontrolê statków powietrznych i ich za³óg, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie
naruszenia umów lub przepisów miêdzynarodowych dotycz¹cych bezpieczeñstwa lotnic-
twa cywilnego.

Uwagê o charakterze stylistycznym zg³osi³o senackie biuro legislacyjne.
W dyskusji senatorowie interesowali siê m.in. zasadami przeprowadzania kontroli oraz

kosztów nieuzasadnionego zatrzymania statku powietrznego.
Odpowiedzi na pytania senatorów udzielali wiceminister infrastruktury T. Jarmuziewicz

oraz prezes Urzêdu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyñski, który odniós³ siê negatywnie
do uwagi biura legislacyjnego.

Senator G. Banaœ podtrzyma³ poprawkê zasugerowan¹ w opinii legislacyjnej, w g³osowa-
niu nie uzyska³a ona jednak wiêkszoœci. Przewodnicz¹cy podda³ pod g³osowanie wniosek
o przyjêcie ustawy bez poprawek. Wniosek zosta³ przyjêty 13 g³osami, przy 2 wstrzymuj¹cych
siê. Ustalono, ¿e przyjêcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze zareko-
menduje Izbie senator Stanis³aw Jurcewicz.

Senatorowie rozpatrzyli tak¿e ustawê o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyza-
cji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”.

Cel i przedmiot ustawy omówi³ sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury T. Jarmuzie-
wicz. Jak poinformowa³, ustawa reguluje zasady i tryb przekazania PKP Przewozy Regionalne
Sp. z o.o. rekompensaty z tytu³u strat poniesionych przez spó³kê w zwi¹zku z wykonywaniem
przewozów pasa¿erskich w ramach us³ug pasa¿erskich. Ponadto ustawa okreœla zasady prze-
niesienia udzia³ów PKP Przewozy Regionalne do samorz¹dów województw.

Pod wzglêdem legislacyjnym ustawa nie wzbudzi³a zastrze¿eñ senackiego biura legisla-
cyjnego.
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W trakcie dyskusji ustawa wywo³a³a kontrowersje wœród senatorów. Interesowano siê
m.in. kwestiami dotycz¹cymi konsultacji z samorz¹dami, podzia³u udzia³ów, odd³u¿enia spó³ki,
nak³adów ma inwestycje, przygotowania aktów wykonawczych oraz ogólnej kondycji spó³ki
PKP Przewozy Regionalne.

Senator Stanis³aw Kogut podkreœli³, ¿e ustawa powinna byæ rozpatrywana razem z usta-
w¹ o transporcie publicznym i z³o¿y³ wniosek o odrzucenie ustawy.

Na pytania i w¹tpliwoœci senatorów odpowiadali pose³ sprawozdawca Janusz Piechociñ-
ski, wiceminister T. Jarmuziewicz oraz dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie In-
frastruktury Jadwiga Stachowska.

W g³osowaniu nie uzyska³ wiêkszoœci wniosek senatora S. Koguta. Komisja przyjê³a na-
tomiast wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej
sprawie wybrano senatora K. Kleinê.

W pi¹tym punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej roz-
patrzono ustawê o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Ustawê omówi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafa³ Baniak. W opinii
wiceministra, nowelizacja zmierza do uproszczenia procedury ustanawiania stref ekonomicz-
nych, okreœlenia warunków udzielania pomocy publicznej, a tak¿e zwiêkszenia ³¹cznego limitu
obszaru specjalnych stref ekonomicznych.

W swojej opinii senackie biuro legislacyjne zg³osi³o 5 uwag o charakterze legislacyj-
no-doprecyzowuj¹cym. Do zg³oszonych uwag ustosunkowa³a siê dyrektor Departamentu In-
strumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki Teresa Koryciñska. Przed przyst¹pieniem
do g³osowania przedstawiciel biura, uznaj¹c argumenty resortu gospodarki, wycofa³ jedn¹
poprawkê.

W dyskusji senatorowie interesowali siê m.in. inwestycjami w specjalnych strefach eko-
nomicznych, ich obszarem, kwesti¹ ³¹czenia funkcji cz³onka zarz¹du strefy z zatrudnieniem
u przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na jej terenie.

W g³osowaniu Komisja Gospodarki Narodowej zaakceptowa³a cztery poprawki zapropo-
nowane w opinii biura legislacyjnego i podtrzymane przez przewodnicz¹cego senatora T. Mi-
siaka. Ustalono, ¿e przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
wraz z poprawkami zarekomenduje Izbie senator Witold Idczak.

Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawê o zmia-
nie ustawy o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej.

Ustawê omówi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki R. Baniak. Jak podkreœ-
li³, jej celem jest umo¿liwienie kontynuowania udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowe-
go kredytu technologicznego.

W swojej opinii senackie biuro legislacyjne zaproponowa³o wprowadzenie 8 zmian o cha-
rakterze redakcyjnym i doprecyzowuj¹cym. Proponowane poprawki popar³ reprezentant rz¹du.

Poniewa¿ senatorowie nie zg³aszali w¹tpliwoœci, przewodnicz¹cy przyst¹pi³ do g³osowa-
nia nad zmianami zaproponowanymi przez senackie biuro legislacyjne. Komisja jednomyœlnie
popar³a postulowane poprawki. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej wyznaczono se-
natora Eryka Smulewicza.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Obrony Narodowej zapoznali siê z infor-
macj¹ ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, dotycz¹c¹ funkcjonowania Agencji Mienia
Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Minister przedstawi³ najbli¿sze plany w zakresie zmian organizacyjnych w Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego oraz Ministerstwie Obrony Narodowej.
Poinformowa³ m.in. o nowych zadaniach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zwi¹zanych z pro-
fesjonalizacj¹ si³ zbrojnych. Doda³, ¿e w zwi¹zku z planami urynkowienia pozyskiwania miesz-
kañ na kwatery s³u¿bowe ¿o³nierzy zawodowych konieczna jest restrukturyzacja agencji.
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Szef resortu obrony poinformowa³ senatorów, ¿e od 1 stycznia 2009 r. Agencjê Mienia
Wojskowego zast¹pi Agencja Uzbrojenia. Nowa agencja bêdzie zajmowa³a siê „z jednej stro-
ny, pozyskiwaniem sprzêtu i wyposa¿enia wojskowego, z drugiej strony – zbywaniem tego, co
w tej chwili jest niepotrzebne si³om zbrojnym, czyli zbêdnym maj¹tkiem ruchomym”.

Nieruchomoœci znajduj¹ce siê w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego, które uznane
zostan¹ za trwale zbêdne, zostan¹ skomunalizowane. „Ca³y zasób nieruchomoœci – jeszcze
raz powtarzam tych uznanych za trwale zbêdne – bêdzie przechodzi³ w rêce samorz¹dów.
Charakter danej nieruchomoœci bêdzie decydowa³ o tym, czy trafi ona do samorz¹du wojewó-
dzkiego, powiatowego czy do gmin” – powiedzia³ senatorom minister B. Klich.

W opinii szefa resortu obrony, sama zamiana Agencji Mienia Wojskowego w Agencjê Uz-
brojenia nie rozwi¹¿e problemu zalegania zbêdnego maj¹tku w polskich si³ach zbrojnych. „Bo
nie pozwoli na zbycie w krótkim czasie na dobrych warunkach finansowych tego, czego nie
uda³o siê zbyæ w ci¹gu ostatnich kilku czy kilkunastu lat, a zasoby amunicji czy starego sprzêtu
s¹ olbrzymie” – wyjaœni³.

Minister B. Klich doda³, ¿e utylizacja jest utrudniona szeregiem przepisów, ale „jest wol¹
ministra obrony narodowej, by dokonaæ zmian w ustawie o ochronie informacji niejawnych tak,
aby ³atwiej by³o pozyskiwaæ firmom niezbêdne zaœwiadczenia bezpieczeñstwa, które upraw-
niaj¹ do udzia³u w rozmaitych przetargach na zbywanie tego maj¹tku. „Ale to te¿ nie jest wa-
runkiem wystarczaj¹cym. Warunkiem koniecznym tak naprawdê jest zainwestowanie œrodków
finansowych w utylizacjê tego sprzêtu, na który nie ma nabywcy. Zdajê sobie sprawê, ¿e bê-
dzie to balast tak¿e dla nowej Agencji Uzbrojenia” – powiedzia³ minister B. Klich.

W swoim wyst¹pieniu minister B. Klich omówi³ tak¿e plany zmian organizacyjnych w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej, wynikaj¹ce przede wszystkim ze zmian w podleg³ych mu agen-
cjach. Zapowiedzia³ równie¿ utworzenie w resorcie departamentu wspó³pracy z przemys³em
obronnym. Jak doda³, trwaj¹ prace nad zmianami odpowiednich ustaw. Ich projekty trafi¹ do
Sejmu na pocz¹tku drugiego pó³rocza br.

„Powinniœmy wspieraæ nasz rodzimy przemys³, st¹d powo³anie takiego departamentu
wydaje siê rzecz¹ konieczn¹. To bêd¹ tak naprawdê pracownicy ministerstwa – zarówno woj-
skowi, jak i cywilni, których zadaniem bêdzie utrzymywanie sta³ego kontaktu z firmami nale-
¿¹cymi do polskiego przemys³u obronnego” – doda³. W opinii ministra B. Klicha, drugim
wyznacznikiem troski o przysz³oœæ tego sektora jest decyzja premiera upowa¿niaj¹ca ministra
obrony narodowej do udzia³u w pracach nad strategi¹ rozwoju przemys³u obronnego na kolej-
ne lata.

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej minister B. Klich mówi³ tak¿e o z³ym
stanie zasobów mieszkaniowych wojska. „Wojsko Polskie, maj¹ce w tej chwili 148 tys. ¿o³nie-
rzy stanu etatowego, dysponuje zaledwie 10 tysi¹cami 550 kwaterami, które nie podlegaj¹
zbyciu. Muszê powiedzieæ, ¿e to jest stan doœæ dramatyczny” – powiedzia³. Zwróci³ uwagê
m.in. na „wyp³ywanie” tych lokali na rynek.

W drugiej czêœci posiedzenia p.o. zastêpcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego Zbi-
gniew Prokopczyk przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci agencji za rok 2007.

Zastêpcy prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Piotr Kluczyñski oraz Izabela Nocu-
lak przedstawili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z jej dzia³alnoœci za rok 2007.

7 maja 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych postanowi³a zarekomendowaæ
Senatowi przyjêcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospoli-
tej Polskiej a Rz¹dem Republiki S³owenii o wspó³pracy i wzajemnej pomocy w sprawach cel-
nych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. Na sprawozdawcê stanowiska komisji
wybrano senatora Grzegorza Czeleja.
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Senatorowie podjêli decyzjê w tej sprawie po zapoznaniu siê z informacj¹ przedstawion¹
przez wiceministra finansów Jacka Kapicê. Zwróci³ on uwagê, ¿e przedmiotowa umowa wy-
pe³nia lukê po wygas³ej w 2004 r. umowie o wspó³pracy i wzajemnej pomocy w sprawach cel-
nych z Republik¹ Jugos³awii. Realizuje tak¿e za³o¿enia UE, dotycz¹ce wspó³pracy w tym
zakresie oraz umo¿liwia wymianê informacji i dokumentów (w tym tajnych i poufnych). Jest jed-
nym z podstawowych narzêdzi pomocnych w zwalczaniu handlu narkotykami i kontrabandy.
Ponadto jest istotna ze wzglêdu na du¿¹ liczbê firm s³oweñskich na polskim rynku oraz polsk¹
obecnoœæ w S³owenii.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego rozpatrzono ustawê o ratyfikacji Konwencji Ra-
dy Europy w sprawie dzia³añ przeciwko handlowi ludŸmi, sporz¹dzonej w Warszawie
dnia 16 maja 2005 r.

Na temat uregulowañ przyjêtych w przedmiotowej konwencji informacje przedstawi³ za-
stêpca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Jacek Such. W swojej wypowiedzi podkreœli³ jej znaczenie dla zwalczania procederu handlu
¿ywym towarem oraz ochrony prawnej i zdrowotnej jego ofiar. Zwróci³ uwagê, ¿e konwencja
reguluje jednoczeœnie kwestiê ochrony œwiadków oraz koniecznoœci dostosowania prawa na-
rodowego do jej wymogów, umo¿liwiaj¹c poprawienie skutecznoœci œledztw i postêpowañ
s¹dowych. Ustawa penalizuje nie tylko sam proceder, lecz równie¿ pod¿eganie i czerpanie zy-
sku z handlu ludŸmi, a tak¿e wszelkie wynikaj¹ce z tego fa³szerstwa dokumentów to¿samoœci
i dokumentów podró¿y. Umo¿liwia stworzenie jednolitej p³aszczyzny wspó³pracy w zakresie
zwalczania handlu ludŸmi na œwiecie.

W dyskusji wniosek o przyjêcie bez poprawek rozpatrywanej ustawy ratyfikacyjnej zg³osi³
senator Leon Kieres. W g³osowaniu uzyska³ on jednomyœlne poparcie. Na sprawozdawcê sta-
nowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora W³odzimierza Cimoszewicza.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej senatorowie zapoznali siê z informa-
cj¹ Ministerstwa Obrony Narodowej, dotycz¹c¹ inwestycji realizowanych w Polsce w ramach
Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeñ-
stwa (NSIP).

Program NSIP ma na celu zbudowanie wspólnej infrastruktury wojskowej, która wykra-
cza poza w³asne potrzeby obronne i mo¿e byæ wykorzystana przez si³y sojuszu. Jest realizo-
wany od koñca lat dziewiêædziesi¹tych i zak³ada m.in. przystosowanie do standardów NATO
siedmiu lotnisk, dwóch portów, piêciu baz paliwowych, budowê stacji radarowej dalekiego za-
siêgu, modernizacjê systemu ³¹cznoœci.

Podsekretarz stanu w MON Zenon Kosiniak-Kamysz, wprowadzaj¹c w tematykê Progra-
mu Inwestycji Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeñstwa
(NSIP), poinformowa³ senatorów m.in. o zakresach odpowiedzialnoœci resortu za przygotowa-
nie i realizacjê programów tych inwestycji w Polsce.

Zastêpca szefa Zarz¹du Planowania Rzeczowego Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go kontradmira³ Czes³aw Rolik przedstawi³ informacjê o zasadach wykorzystania funduszu
NSIP oraz o obowi¹zuj¹cych w tym systemie procedurach. Kontradmira³ omówi³ szczegó³owo
6 z 7 pakietów inwestycji realizowanych w Polsce w ramach tego programu.

Informacjê dotycz¹c¹ stanu realizacji poszczególnych pakietów przedstawi³ p.o. dyrektora
Departamentu Infrastruktury Wojskowej w MON Andrzej Petrulewicz. Jak stwierdzi³, wiêkszoœæ
zadañ realizowanych w Polsce w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeñ-
stwa (NSIP), szczególnie odnoœnie do przygotowania lotnisk, zosta³o ju¿ zakoñczonych.

„Realizacja programu w wielu elementach idzie bardzo dobrze, np. odnoœnie do zadañ
dotycz¹cych przygotowania infrastruktury lotniskowej” – mówi³ dyrektor A. Petrulewicz. Doda³,
¿e „90% zadañ, jakie Sojusz Pó³nocnoatlantycki do dzisiaj zatwierdzi³ do realizacji w naszym
kraju, zosta³o zakoñczone”. Wszystkie przewidziane inwestycje w dziedzinie infrastruktury zo-
sta³y wykonane na piêciu lotniskach: w Malborku, Krzesinach, £asku, Powidzu i Œwidwinie.
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W opinii A. Petrulewicza, opóŸnienie realizacji programu pojawi³o siê natomiast
przy tworzeniu infrastruktury s³u¿¹cej przechowywaniu paliw p³ynnych. „Musieliœmy
przeprowadziæ siedem przetargów miêdzynarodowych. Pierwszy z nich trwa³ oko³o trzech lat”
– zaznaczy³.

Jak poinformowano podczas posiedzenia, w bie¿¹cym roku na realizacjê programu prze-
znaczone zostan¹ ponad 664 mln z³, z czego œrodki NATO wynios¹ oko³o 416 mln z³, reszta
bêdzie pochodziæ z bud¿etu MON.

Po zakoñczeniu prezentacji senatorowie skierowali do obecnych na posiedzeniu przed-
stawicieli resortu obrony pytania, dotycz¹ce mechanizmów podejmowania decyzji, które po-
zwalaj¹ na uruchomienie poszczególnych pakietów inwestycji NATO (senator Piotr Wach),
przygotowania infrastruktury lotniskowej (senator Krzysztof Zaremba), wymogów technicz-
nych, jakie powinny spe³niaæ projekty inwestycji (senator Zbigniew Meres), progresji wydatków
na inwestycje NSIP (senator Maciej Klima).

Na pytania senatorów odpowiadali dyrektor A. Petrulewicz, kontradmira³ C. Rolik i za-
stêpca dyrektora Zak³adu Inwestycji Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego p³k Jan Leœ-
kiewicz.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska spot-
kali siê z delegacj¹ Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej, w sk³ad której wchodzili
deputowani Hervé Gaymard i André Chassaigne. Tematem rozmowy by³a ocena funkcjono-
wania i przysz³oœci Wspólnej Polityki Rolnej.

Zdaniem deputowanego H. Gaymarda, na obecnym etapie Francja opowiada siê za za-
chowaniem Wspólnej Polityki Rolnej i jest przeciwna wprowadzeniu wspó³finansowania p³at-
noœci bezpoœrednich. Priorytetowe znaczenie dla strony francuskiej ma zachowanie zasady
preferencji wspólnotowej. Francja, przygotowuj¹c siê do nadchodz¹cej prezydencji, ju¿ myœli
o przysz³oœci WPR po 2013 r.

Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska senator Jerzy Chróœcikowski
podkreœli³, ¿e WPR jest nowoczesn¹ polityk¹ teraŸniejszoœci, ale musi uwzglêdniaæ przysz³o-
œciowe uwarunkowania, a tak¿e solidarnoœciowy podzia³ œrodków finansowych. Ocena tej poli-
tyki pozwoli dokonaæ w³aœciwej korekty jej instrumentów, a tak¿e okreœliæ nowe wyzwania,
jakie przed ni¹ stoj¹. Dla Polski bardzo wa¿ne jest, aby WPR zachowa³a swój wspólnotowy
charakter, zapewniaj¹c jednoczeœnie równe dla wszystkich warunki konkurencji w poszerzo-
nej Unii Europejskiej oraz uwzglêdniaj¹c uwarunkowania regionalne i regionalne rolnictwo, czyli
narodowe dobra krajów cz³onkowskich.

W dyskusji senatorowie pytali goœci m.in. o stanowisko Francji w sprawie Health Check
oraz regulacji rynku cukru, a tak¿e o stanowisko Francji w sprawie WTO.

Odpowiadaj¹c, deputowany A. Chassaigne podkreœli³, ¿e Francja d¹¿y do oddzielenia dyskusji
na temat Health Check od przegl¹du unijnego bud¿etu oraz ogólnej debaty na temat przysz³oœci
WPR po 2013 r. Obecnie to bowiem nie najlepszy moment, by rozmawiaæ o WPR bez presji
WTO oraz bud¿etu UE. Ponadto deputowany stwierdzi³, ¿e warunki zewnêtrzne spowodowa³y, i¿
Francja dokona³a reformy rynku cukru. Zdaniem deputowanego H. Gaymarda, wielostronne nego-
cjacje WTO nie mog¹ uniemo¿liwiaæ zajmowania siê sprawami wa¿nymi dla polityki w Europie.

13 maja 2008 r.

Seminaryjne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej poœwiêcone by³o no-
wym zasadom polityki spo³ecznej.

Posiedzenie zorganizowano we wspó³pracy z Partnerstwem na rzecz rozwoju „Praca
w Posagu” Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
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W seminarium prowadzonym przez zastêpcê przewodnicz¹cego komisji senatora Jana
Rulewskiego wziêli udzia³ parlamentarzyœci, przedstawicie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³e-
cznej, autorzy i realizatorzy projektów maj¹cych na celu aktywizacjê zawodow¹ i integracjê
spo³eczn¹ mieszkañców wsi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz podkreœli³, ¿e seminarium jest przyk³adem otwartoœci Se-
natu na wspó³pracê z organizacjami pozarz¹dowymi, której celem jest rozwi¹zywanie wa¿-
nych problemów naszego kraju.

Podsekretarz stanu w resorcie pracy Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak przedstawi³a
wspó³czesne wyzwania polityki spo³ecznej. Mówi¹c o polityce solidarnoœci pokoleñ, wicemini-
ster wskaza³a na potrzebê jednoczesnego dzia³ania na rzecz pokolenia pracuj¹cego, dzieci
i m³odzie¿y oraz osób starszych. Pokolenie pracuj¹ce trzeba wspieraæ i aktywizowaæ. Nale¿y
tak¿e wykorzystaæ potencja³ osób obecnie nieaktywnych – po piêædziesi¹tym roku ¿ycia i nie-
pe³nosprawnych. W wypadku dzieci i m³odzie¿y nieodzowne jest inwestowanie w edukacjê,
budowanie przysz³ego kapita³u ludzkiego i spo³ecznego, prowadzenie polityki prorodzinnej,
ograniczenie ubóstwa. Starzenie siê spo³eczeñstwa, wyd³u¿anie czasu trwania ¿ycia wymaga
dzia³añ integruj¹cych spo³ecznie osoby starsze, a tak¿e rozwoju us³ug opiekuñczych.

Podczas posiedzenia realizatorzy projektów prowadzonych w ramach Krajowej Sieci Te-
matycznej Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przedstawili efekty swoich prac, a tak¿e podzielili
siê doœwiadczeniami w aktywnym wspieraniu integracji spo³ecznej i zawodowej œrodowisk
lokalnych w Polsce.

* * *

Tematem posiedzenia Komisji Obrony Narodowej by³a rola i zadania Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej podczas klêsk ¿ywio³owych.

W obradach udzia³ wziêli podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji Antoni Podolski, dyrektor Departamentu Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
w tym resorcie Zenon Sobejko, komendant g³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej nadbrygadier
Wies³aw Leœniakiewicz, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w Minister-
stwie Obrony Narodowej gen. bryg. Stanis³aw Rybak, p³k Jerzy S³owik z Biura Bezpieczeñstwa
Narodowego, szef obrony przed Broni¹ Masowego Ra¿enia w Sztabie Generalnym Wojska Pol-
skiego p³k Bogus³aw Kot, szef Oddzia³u Prewencji Komendy G³ównej ¯andarmerii p³k Wies³aw
Szczygielski, p³k S³awomir Berdak z Szefostwa In¿ynierii Wojskowej, szef Dy¿urnej S³u¿by Ope-
racyjnej w Dowództwie Operacyjnym Si³ Zbrojnych p³k Andrzej Kobielski.

Podczas posiedzenia zaproszeni goœcie przedstawili zasady wspó³pracy si³ zbrojnych
z organami Pañstwowej Stra¿ Po¿arnej, Obrony Cywilnej, Stra¿y Granicznej, Policji oraz sa-
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morz¹dów terytorialnych i stowarzyszeñ na podstawie zakresu kompetencji okreœlonego
w ustawach. Omówili równie¿ wykorzystanie si³ zbrojnych oraz innych s³u¿b mundurowych
w akcjach ratowniczych na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

W dyskusji przewodnicz¹cy Komisji Obrony Narodowej senator Maciej Klima pyta³ przed-
stawicieli Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji o zakres niezbêdnych, ich zdaniem,
zmian, jakie powinny byæ wprowadzone dla poprawy funkcjonowania systemu zarz¹dzania
kryzysowego.

Wiceminister A. Podolski powiedzia³, ¿e obecny system zabezpieczenia na wypadek sy-
tuacji kryzysowej funkcjonuje dobrze, a potrzebne zmiany znajd¹ odzwierciedlenie w przygo-
towywanej nowelizacji ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym. Niezbêdne jest jednak
uporz¹dkowanie systemu pod wzglêdem jednolitoœci stosowanych pojêæ.

Dyrektor Z. Sobejko wskaza³ na koniecznoœæ przeprowadzania wspólnych æwiczeñ
i szkoleñ, maj¹cych na celu zgrywanie pododdzia³ów wojska i innych s³u¿b mundurowych.
Zwróci³ równie¿ uwagê na koniecznoœæ doskonalenia obiegu informacji w zwi¹zku z og³osze-
niem stanów klêsk ¿ywio³owych oraz w innych sytuacjach kryzysowych.

Senator Maciej Grubski stwierdzi³, ¿e w wyniku profesjonalizacji polskiej armii mog¹ wy-
st¹piæ problemy z mobilizacj¹ ¿o³nierzy i zwi¹zane z tym trudnoœci z utrzymywaniem poszcze-
gólnych pododdzia³ów wojska w stanie gotowoœci.

Senator Piotr Wach zwróci³ natomiast uwagê na koniecznoœæ dok³adnego uregulowania
rozliczeñ finansowych wszystkich uczestników akcji ratunkowych.

Na zakoñczenie obrad wiceminister A. Podolski podkreœli³, ¿e zadania si³ zbrojnych w sy-
tuacjach kryzysowych s¹ traktowane jako dzia³ania pomocnicze zwi¹zane z wykorzystaniem
specjalistycznych oddzia³ów i sprzêtu wojskowego.

* * *

Tematem seminaryjnego posiedzenia Komisji Zdrowia by³o miejsce i zadania medycy-
ny ratunkowej w strukturach ochrony zdrowia w Polsce.

Podczas posiedzenia podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
omówi³ aktualny stan pracy nad nowelizacj¹ ustawy o pañstwowym Ratownictwie Medycz-
nym. Jak poinformowa³, nad projektem pracuje specjalnie powo³any w resorcie zespó³, któ-
rego zadaniem jest opracowanie zmian usprawniaj¹cych system ratownictwa medycznego
funkcjonuj¹cy na mocy obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy. Chodzi tu m.in. o zmiany w organi-
zacji i finansowaniu szpitalnych oddzia³ów ratunkowych, now¹ organizacjê systemu po-
wiadamiania ratunkowego w œcis³ej wspó³pracy z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych
i Administracji.
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Na temat miejsca i zadañ medycyny ratunkowej w systemie ochrony zdrowia mówi³ tak¿e
prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej prof. Juliusz Jakubaszko. Jego zda-
niem, nale¿y zagwarantowaæ œwiadczenia odpowiednio wysokiej jakoœci, wykonywane przez
sprawny system ratownictwa wobec chorego w stanie krytycznym.

W dyskusji pe³ni¹cy obowi¹zki krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej
prof. Jerzy Karski podkreœli³, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy w niedostateczny sposób zapewniaj¹
skuteczne wykonywanie zadañ w zakresie ratownictwa i zarz¹dzania kryzysowego. Zwróci³
m.in. uwagê na dzia³alnoœæ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które funkcjonuje w z³o¿o-
nym technicznie otoczeniu. U¿ytkowanie œmig³owców wymaga zapewnienia ich gotowoœci
w poszczególnych bazach.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniew Teter stwierdzi³, ¿e analizowany
jest mechanizm podzia³u œrodków przeznaczonych na ratownictwo miêdzy poszczególne woj-
ewództwa. W tym wypadku NFZ dzia³a zgodnie z planem zakontraktowanych œwiadczeñ, za-
twierdzonych przez resort zdrowia na podstawie wniosków poszczególnych wojewodów.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia wiceminister M. Twardowski poinformowa³ tak¿e
o planowanych w br. inwestycjach wa¿nych dla ratownictwa medycznego. Bêd¹ one polega³y
na finansowaniu wymiany wyeksploatowanych ambulansów ratunkowych, rozpoczêciu budo-
wy sieci centrów urazowych, a tak¿e na budowie i przebudowie baz dla œmig³owców ratunko-
wych oraz prawdopodobnie na zakupie pierwszych œmig³owców ratunkowych.

* * *

Podczas swojego posiedzenia senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej zapoz-
nali siê z informacj¹ dotycz¹c¹ bie¿¹cej sytuacji i strategii rozwoju przedsiêbiorstwa pañstwo-
wego u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska”.

W obradach wziêli udzia³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jan-
kowski, przedstawiciele Urzêdu Komunikacji Elektronicznej z wiceprezesem Krzysztofem Dy-
lem i dyrektorem Departamentu Rynku Pocztowego Karolem Krzywickim, reprezentanci
Dyrekcji Generalnej „Poczty Polskiej” z dyrektorem generalnym Andrzejem Polakowskim, a ta-
k¿e przedstawiciele trzech zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w tej firmie: Federacji Pracow-
ników Poczty, Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Poczty i NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowników
Poczty Polskiej.

Informacje na temat aktualnej sytuacji w przedsiêbiorstwie przedstawi³ dyrektor general-
ny „Poczty Polskiej” A. Polakowski. Zaprezentowa³ m.in. podstawowe dane bilansowe, przy-
chody i koszty funkcjonowania oraz strukturê organizacyjn¹, odniós³ siê tak¿e do sytuacji
spo³ecznej.
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W dyskusji senatorowie zg³osili szereg pytañ dotycz¹cych m.in. wyników finansowych, li-
czby i struktury placówek pocztowych, nak³adów inwestycyjnych, sposobu wyceny przedsiê-
biorstwa przy przekszta³ceniach, a tak¿e planów rozwojowych i problemów zwi¹zanych
z liberalizacj¹ rynku us³ug pocztowych.

Odpowiedzi na pytania senatorów udziela³ dyrektor A. Polakowski oraz jego zastêpcy
– Miros³aw Jakubowski, Mariusz Wnuk i Józef Raw³uszko.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury M. Jankowski omówi³ plany rz¹du wo-
bec zmian na rynku pocztowym. Poinformowa³, ¿e resort infrastruktury zamierza do koñca
czerwca br. przedstawiæ za³o¿enia zmian koniecznych do poprawy sytuacji w „Poczcie Pol-
skiej”. Wskaza³ na potrzebê uchwalenia ustawy umo¿liwiaj¹cej przekszta³cenie poczty w spó-
³kê, a przede wszystkim na koniecznoœæ zmian wewnêtrznych w firmie.

W dyskusji g³os zabrali tak¿e przedstawiciele trzech reprezentatywnych zwi¹zków zawo-
dowych, dzia³aj¹cych w przedsiêbiorstwie. W swoich wyst¹pieniach zwi¹zkowcy deklarowali
poparcie dla wszystkich zmian, które mog¹ zapewniæ poprawê sytuacji i rozwój firmy.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Œrodków Przekazu rozpatrywano sprawozda-
nie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w roku 2007 wraz z „Informacj¹ o pod-
stawowych problemach radiofonii i telewizji w roku 2007”.

Sprawozdanie omówi³ przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Ko³o-
dziejski. Przypomnia³, ¿e wœród najwa¿niejszych zadañ, jakie stoj¹ przed polsk¹ radiofoni¹
i telewizj¹ jest implementacja tzw. dyrektywy audiowizualnej, która wesz³a w ¿ycie w grudniu
ub.r., a tak¿e przejœcie na nadawanie cyfrowe, co powinno siê zakoñczyæ do 2012 r. Za wa¿ny
problem W. Ko³odziejski uzna³ tak¿e brak w polskim systemie medialnym przepisów antykon-
centracyjnych. „Nasze obserwacje w 2007 r. uprawniaj¹ do stwierdzenia, ¿e w dalszym ci¹gu
nastêpuje zjawisko dynamicznej koncentracji na rynku mediów” – powiedzia³ W. Ko³odziejski.
Doda³, ¿e chodzi przede wszystkim o tzw. sieciowanie stacji radiowych.

Mówi¹c o najwa¿niejszych, jego zdaniem, aspektach dla najbli¿szej przysz³oœci mediów elek-
tronicznych, wskaza³ na dyrektywê o audiowizualnych us³ugach medialnych, która zawiera definicjê
nowej audiowizualnej us³ugi medialnej oraz wprowadza zró¿nicowanie wymagañ dla nowych us-
³ug audiowizualnych: linearnych i nielinearnych. Jak stwierdzi³ przewodnicz¹cy KRRiT, dyrektywa
wprowadza bardzo istotn¹ dla rynku medialnego i jego ekonomiczno-finansowego funkcjonowa-
nia zmianê w postaci liberalizacji przepisów odnosz¹cych siê do reklamy telewizyjnej.

Drugim wa¿nym aspektem wyznaczaj¹cym dzia³ania podmiotów zaanga¿owanych na
rynku mediów elektronicznych jest proces przechodzenia z nadawania programu w technolo-
gii analogowej na cyfrow¹. Przewodnicz¹cy W. Ko³odziejski podkreœli³, ¿e proces ten wi¹¿e siê
ze zbli¿aj¹cym siê, sugerowanym przez UE, terminem wy³¹czenia emisji analogowej w 2012 r.
Jak zauwa¿y³, decyzja o przyznaniu Polsce organizacji mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej
w 2012 r. w sposób jednoznaczny zdeterminowa³a potrzebê rozpoczêcia «cyfryzacji» radiofo-
nii i telewizji.fryzacji radiofonii i telewizji.

Na szczególne podkreœlenie, zdaniem W. Ko³odziejskiego, zas³uguje tak¿e przyjêcie
przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji stanowiska z 12 czerwca ub.r. W tym dokumencie
rada odst¹pi³a od stosowania w koncesjach udzielanych spó³kom kapita³owym zapisów w³a-
œcicielskich. Jak zaznaczy³ przewodnicz¹cy KRRiT, brak w koncesjach zapisów w³aœciciel-
skich nie oznacza ograniczenia mo¿liwoœci stosowania przez radê przepisów ustawowych
dotycz¹cych cofania koncesji, m.in. w wypadku przejêcia bezpoœredniej lub poœredniej kontroli
nad dzia³alnoœci¹ nadawcy.

Blisko 350-stronicowe sprawozdanie KRRiT wraz z informacj¹ o podstawowych proble-
mach radiofonii i telewizji w 2007 r. zawiera tak¿e informacjê na temat podzia³u zesz³orocznych
wp³ywów abonamentowych. W sumie w ub.r. z tytu³u abonamentu do kasy KRRiT wp³ynê³o po-
nad 887 mln z³ plus blisko 10 mln z³ z op³at pozaabonamentowych (m.in. karne odsetki, kary za
u¿ywanie niezarejestrowanych odbiorników). W sprawozdaniu przedstawiono te¿ m.in. strukturê

13 DIARIUSZ SENATU

42



programow¹ nadawców publicznych i koncesjonowanych wraz z ich porównaniem, udzia³y
w rynku, wyniki kontroli nadawców czy charakterystykê rynku reklamowego w ub.r.

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Œrodków Przekazu dyskusja nad sprawozdaniem
KKRiT koncentrowa³a siê na zmniejszaj¹cych siê wp³ywach abonamentowych i rzutowaniu te-
go zjawiska na realizacjê misji przez radiofoniê i telewizjê publiczn¹, a tak¿e regionalnych oœ-
rodków radiowych i telewizyjnych.

Senatorowie z zaniepokojeniem wskazywali na malej¹ce wp³ywy abonamentowe i wyra-
¿ali obawê, czy nie spowoduje to braku mo¿liwoœci wype³niania przez media publiczne usta-
wowo okreœlonej misji, a tak¿e czy nie doprowadzi do ograniczenia i komercjalizacji oferty
programowej. Uznano, ¿e jest to szczególnie niepokoj¹ce w wypadku rozg³oœni regionalnych
Polskiego Radia, których programy finansowane z abonamentu s¹ w 80–90%. Senatorowie
zwracali uwagê na z³o¿onoœæ problemu, a tak¿e wiele przyczyn, które mog¹ wp³ywaæ na spa-
dek wp³ywów abonamentowych.

Wiele czasu w trakcie dyskusji zajê³a tak¿e sprawa zapowiadanej przez Platformê Oby-
watelsk¹ likwidacji abonamentu. Zdaniem przewodnicz¹cego W. Ko³odziejskiego, w wypadku
ca³kowitej likwidacji abonamentu TVP powinno siê zezwoliæ na przerywanie programów rekla-
mami. „W tej chwili tendencja jest taka, ¿e ten abonament bêdzie siê jeszcze zmniejsza³, wiêc
telewizja publiczna bêdzie ju¿ w 100% telewizj¹ komercyjn¹. Wtedy musimy siê pogodziæ, ¿e
nie bêdzie ona realizowa³a misji” – powiedzia³. W takiej sytuacji – w opinii W. Ko³odziejskiego
– „logicznie postêpuj¹c”, nale¿a³oby znieœæ zakaz przerywania programów reklamami. „A cho-
dzi o kwoty niebagatelne, bo wed³ug szacunków Biura Reklamy TVP przychód z reklamy emi-
towanej w przerwach filmu to jest nawet 50% ca³ego przychodu z reklamy” – doda³. „Ale nie
mia³aby wtedy widzów” – ripostowa³a senator Barbara Borys-Damiêcka.

Opinia przewodnicz¹cego KRRiT by³a odpowiedzi¹ na wypowiedŸ senatora Wojciecha Skur-
kiewicza, który stwierdzi³, ¿e w sytuacji likwidacji wp³ywów abonamentowych nale¿a³oby na takie
przerywanie w TVP zezwoliæ tak, by „by³a równoœæ traktowania podmiotów w tej grze rynkowej”.

Przedmiotem dyskusji by³y równie¿ kwestie dotycz¹ce przeciwdzia³ania nadmiernej kon-
centracji kapita³owej w mediach elektronicznych oraz skutecznoœci egzekucji kar nak³adanych
na nadawców przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji.

W dyskusji wniosek o przyjêcie sprawozdania KKRiT zg³osi³ senator W. Skurkiewicz.
W g³osowaniu nie uzyska³ on jednak poparcia. Nastêpnie senator Adam Massalski zg³osi³
wniosek o odrzucenie sprawozdania. W g³osowaniu ten wniosek równie¿ nie zosta³ przyjêty.
Wobec wyników g³osowañ Komisja Kultury i Œrodków Przekazu nie przyjê³a projektu uchwa³y
w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Posiedzenie senackiej komisji kultury otworzy³o proces wymaganego ustaw¹ o radiofonii
i telewizji przedstawiania corocznego sprawozdania KRRiT najwa¿niejszym organom pañ-
stwa. Zgodnie z ustaw¹ o radiofonii i telewizji KRRiT sk³ada sprawozdanie Sejmowi, Senatowi
i prezydentowi, a tak¿e premierowi. Jeœli obie izby parlamentu odrzuc¹ sprawozdanie rady ka-
dencja jej cz³onków wygasa w ci¹gu 14 dni; wygaœniêcie nie nastêpuje jednak, jeœli nie zosta-
nie ono zatwierdzone przez prezydenta. Do tej pory tak siê nie zdarzy³o.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
przyst¹pi³a, na podstawie art. 58 ust. 3 Regulaminu Senatu, do wyboru trzeciego zastêpcy
przewodnicz¹cego komisji.

W dyskusji senator Janina Fetliñska zg³osi³a na to stanowisko kandydaturê senatora Bro-
nis³awa Korfantego. W g³osowaniu tajnym, 17 g³osami, przy 2 g³osach przeciw, senatorowie
wybrali senatora B. Korfantego na zastêpcê przewodnicz¹cego komisji.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego rozpatrzono wnioski o zlecenie zadañ pañstwo-
wych w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Koz³owski poinformowa³ senatorów
o aktualnej wysokoœci œrodków pozostaj¹cych w dyspozycji Kancelarii Senatu na opiekê nad
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Poloni¹ i Polakami za granic¹. Przedstawi³ tak¿e opiniê Kancelarii Senatu w sprawie wniosków
skierowanych do Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹, które by³y przed-
miotem obrad Zespo³u Finansów Polonijnych 9 maja br. Dyrektor poinformowa³ tak¿e o przy-
czynach odrzucenia niektórych wniosków lub zmniejszenia dotacji.

Podczas posiedzenia nowy prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej P³a¿yñ-
ski podziêkowa³ za gratulacje otrzymane od senatorów z okazji objêcia tej funkcji i przedstawi³
g³ówne kierunki przysz³ej dzia³alnoœci stowarzyszenia. Podkreœli³, ¿e Senat RP jest w³aœciwym
miejscem do realizacji misji opieki nad Poloni¹ i Polakami za Granic¹.

Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Jerzy Marek Nowakowski podkreœli³
inspiruj¹c¹ rolê fundacji wœród polskich œrodowisk na Wschodzie. Zadeklarowa³ tak¿e wolê
wspó³pracy z Senatem RP w realizacji pomocy Polakom za granic¹ oraz podjêcie dzia³añ ma-
j¹cych na celu koordynacjê dzia³alnoœci podmiotów wspó³pracuj¹cych ze œrodowiskami polski-
mi poza krajem, szczególnie w zakresie nauczania jêzyka polskiego, krzewienia kultury
polskiej i utrzymywania wiêzi z krajem.

W dyskusji nad rozpatrywanymi wnioskami senatorowie Piotr Zientarski, £ukasz Abgaro-
wicz oraz Andrzej Person zg³osili wnioski o zmianê kwot proponowanych w opinii Kancelarii
Senatu, dotycz¹cej zadania „Pomoc Polonii i Polakom za Granic¹ w 2008 roku” Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”.

Postanowiono równie¿ od³o¿yæ rozpatrywanie wniosku inwestycyjnego Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, dotycz¹cego remontu przedszkola w Daugvapils, na £otwie, oraz przy-
wrócenia postulowanej przez stowarzyszenie kwoty przeznaczonej na remont obiektu Zgro-
madzenia Sióstr od Anio³ów w Wilnie, na Litwie.

Komisja jednog³oœnie popar³a opiniê Kancelarii Senatu, dotycz¹c¹ wniosków o zlecenie
zadañ pañstwowych w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹, wraz z zapropono-
wanymi przez senatorów zmianami.

I. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym
i przyznanie dotacji na ich wykonanie
� Dobrzyñsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we W³oc³awku: Wakacyjny Festiwal Teatr-

ów Dzieciêcych z Zagranicy 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 193 515 z³, postulo-
wana kwota dotacji – 143 813 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek, dotacjê jednak
zmniejszyæ do 81 975 z³.

� Europejski Dom Spotkañ – Fundacja „Nowy Staw” w Lublinie: badanie potrzeb polskich mig-
rantów ekonomicznych w Dublinie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 131 200 z³, postulo-
wana kwota dotacji – 123 200 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

� Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granic¹
w 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 456 214 z³, postulowana kwota dotacji
– 140 924 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do 107 007 z³.

� Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za grani-
c¹ w 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 6 047 588 z³, postulowana kwota dota-
cji – 1 725 358 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do
975 511 z³ (zwiêkszaj¹c kwotê zaproponowan¹ w opinii Kancelarii Senatu o 144 048 z³).

� Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia w £odzi: cykl seminariów informa-
cyjnych poœwiêconych Karcie Polaka, przepisom Schengen i zasadom repatriacji w 2008 r.
dla œrodowisk polonijnych na Wschodzie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 124 964 z³, po-
stulowana kwota dotacji – 107 464 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

� Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce „Cze-
remosz” w Wêgorzewie: Wracamy do korzeni – II Miêdzynarodowa Noc Œwiêtojañska w Wê-
gorzewie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 60 000 z³, postulowana kwota – dotacji
25 000 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do 11 400 z³.

� Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce „Cze-
remosz” w Wêgorzewie: XIII Miêdzynarodowy Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Folklorysty-
cznych Mniejszoœci Narodowych. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 110 900 z³,
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postulowana kwota dotacji – 28 850 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek, zmniejszyæ
jednak dotacjê do 21 000 z³.

� Stowarzyszenie Sympatyków Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Œl¹skiego w Ka-
towicach: udzia³ osób pochodzenia polskiego 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 postanowi³a poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do 66 636 z³.

� Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych „Czeremosz”
w Wêgorzewie: Miêdzynarodowe Integracyjne Warsztaty Taneczne. Ca³kowity koszt reali-
zacji zadania – 54 700 z³, postulowana kwota dotacji – 29 000 z³. Komisja postanowi³a po-
przeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do 23 100 z³.

� Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: zakup œrodków trwa³ych i oprogramowania dla organi-
zacji polskich i polonijnych poza granicami kraju w 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 60 824 z³, postulowana kwota dotacji – 59 358 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek,
zmniejszyæ jednak dotacjê do 11 230 z³.

II. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze inwestycyjnym
i przyznanie dotacji na ich wykonanie (wed³ug stanu na 25 kwietnia br.)

UKRAINA

Zadania kontynuowane w 2008 r. (z lat ubieg³ych)
� Budowa Domu Kultury Polskiej z czêœci¹ oœwiatow¹ w Barze 2006–2009. Ca³kowity koszt

realizacji zadania – 3 210 730 z³, nak³ady poniesione od pocz¹tku inwestycji – 170 237, sza-
cunkowy koszt realizacji zadania – 1 003 584 z³, postulowana kwota dotacji – 979 394 z³. Ko-
misja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

� Budowa szko³y z polskim jêzykiem nauczania w Szaróweczce-Maækowcach 2006–2011.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 3 500 000 z³, nak³ady poniesione od pocz¹tku inwestycji
– 15 881 z³, postulowana kwota dotacji 130 000 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

� Adaptacja strychu w budynku przy ul. Szewczenki 191 w Stryju na potrzeby Polskiego Kultu-
ralno-Oœwiatowego Centrum im. Kornela Makuszyñskiego 2007–2008. Ca³kowity koszt rea-
lizacji zadania – 109 683 z³, nak³ady poniesione od pocz¹tku inwestycji – 2673 z³,
postulowana kwota dotacji – 107 010 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

� Odbudowa i adaptacja klasztoru z przeznaczeniem na M³odzie¿owe Centrum Pokoju i Poje-
dnania w Bo³szowcach 2006–2009. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 1 090 176 z³, nak³a-
dy poniesione od pocz¹tku inwestycji – 581 110 z³, postulowana kwota dotacji – 586 300 z³.
Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

Zadania nowo rozpoczynane
� Remont Szko³y Polskiej w Gródku Podolskim 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 64 146 z³,

postulowana kwota dotacji – 62 600 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak
dotacjê do 58 530 z³.

� Remont elewacji koœcio³a œw. Stanis³awa w Krzemieñcu 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji
zadania – 236 326 z³, postulowana kwota dotacji – 202 674 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ
wniosek.

� Remont budynku dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Moœciskach 2008 r.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 42 741 z³, postulowana kwota dotacji – 41 711 z³. Komi-
sja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

� Rekonstrukcja i rozbudowa przedszkola na szko³ê z polskim jêzykiem nauczania w Szepie-
tówce 2008–2010. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 307 409 z³, postulowana kwota dota-
cji – 300 000 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

� Remont sali integracyjnej w budynku parafialnym w Stryju 2008 r. Postulowana kwota dota-
cji – 45 456 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.
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� Odnowienie zabytkowego koœcio³a katolickiego w £opatynie 2008 r. Ca³kowity koszt realiza-
cji zadania – 205 000 z³, postulowana kwota dotacji – 165 000. Komisja postanowi³a poprzeæ
wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do 52 185 z³.

£OTWA
Zadanie kontynuowane

� Remont przedszkola w Daugavpils 2006–2009. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 1 201 981 z³,
nak³ady poniesione od pocz¹tku inwestycji – 709 416 z³, postulowana kwota dotacji – 327 407 z³.
Komisja postanowi³a zaproponowaæ od³o¿enie rozpatrzenia wniosku.

Zadanie nowo rozpoczynane
� Rozbudowa szko³y polskiej w Rezekne 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 1 640 911 z³,

postulowana kwota dotacji – 557 487 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

LITWA
Zadania kontynuowane

� Budowa polskiej szko³y pocz¹tkowej w Mariampolu 2007–2008. Ca³kowity koszt realizacji
zadania – 1 960 322 z³, postulowana kwota dotacji – 601 647 z³. Komisja postanowi³a po-
przeæ wniosek.

� Remont Gimnazjum im. Jana Œniadeckiego w Solecznikach 2007–2008. Ca³kowity koszt re-
alizacji zadania – 6 156 019 z³, postulowana kwota dotacji – 3 125 694 z³. Komisja postano-
wi³a poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do 1 598 965 z³.

Zadania nowo rozpoczynane
� Remont szko³y podstawowej w Wersoce 2008–2009. Ca³kowity koszt realizacji zadania

– 1 586 705 z³, postulowana kwota dotacji – 459 219 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.
� Remont przedszkola „Kluczyk” w Wilnie 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania

– 393 196 z³, postulowana kwota dotacji – 197 851 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.
� Remont przedszkola „Uœmiech” w Wilnie 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania

– 393 196 z³, postulowana kwota dotacji – 197 851 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.
� Remont szko³y œredniej w Grigiszkach (Wilno) 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania

– 393 196 z³, postulowana kwota dotacji – 197 851 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.
� Remont obiektu Zgromadzenia Sióstr od Anio³ów w Wilnie 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zada-

nia – 101 592 z³, postulowana kwota dotacji – 99 144 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.
� Remont i unowoczeœnienie piêtra bursy szkolnej na potrzeby praktyk uczniowskich, specja-

lizacja hotelarstwo i turystyka, w Wileñskiej Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Bia³ej
Wace 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 489 000 z³, postulowana kwota dotacji
– 489 000 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

� Remont przedszkola „Jutrzenka” w Wilnie 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 393 196 z³,
postulowana kwota dotacji – 197 851 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

� Remont Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Wilnie 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 393 196 z³, postulowana kwota dotacji – 197 851 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

� Remont szko³y podstawowej w Kolonii Wileñskiej 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 393 196 z³, postulowana kwota dotacji – 197 851 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

CZECHY
Zadania kontynuowane

� Remont domu polskiego w Karwinie 2004–2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 238 825 z³,
postulowana kwota dotacji – 43 850 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

� Remont domu polskiego w Gutach 2007–2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 83 839 z³,
postulowana kwota dotacji – 81 818 z³. Komisja postanowi³a poprzeæ wniosek.

BRAZYLIA
Zadania kontynuowane

� Remont i rozbudowa domu polskiego w Erechim 2007–2009. Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 563 310 z³, postulowana kwota dotacji – 549 733 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.
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� Budowa Domu Kultury Polskiej w Kurytybie 2007–2010. Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 865 788 z³, postulowana kwota dotacji – 844 920 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

Zadania nowo rozpoczynane
� Budowa Domu Kultury Polskiej w Ijui 2008–2009. Ca³kowity koszt realizacji zadania

– 299 465 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.
� Remont i rozbudowa Domu Imigranta w Aurei 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania

– 116 169 z³, postulowana kwota dotacji – 113 369 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

ARGENTYNA

Zadania kontynuowane
� Remont Polskiego Oœrodka M³odzie¿y w Burzaco 2006–2009. Ca³kowity koszt realizacji zadania

– 263 023 z³, postulowana kwota dotacji – 256 684 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.
Zadanie nowo rozpoczynane

� Remont domu polskiego w Berisso 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 214 255 z³,
postulowana kwota dotacji – 209 091 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

BELGIA

Zadanie nowo rozpoczynane
� Remont obiektu dla Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain Tour 2008 r. Ca³kowity koszt re-

alizacji zadania – 361 658 z³, postulowana kwota dotacji – 352 941 z³. Komisja postanowi³a
poprzeæ wniosek, zmniejszyæ jednak dotacjê do 319 500 z³.

HISZPANIA

Zadanie nowo rozpoczynane
� Budowa Domu Kultury Polskiej w Getafe 2008–2010. Ca³kowity koszt realizacji zadania

– 4 265 172 z³, postulowana kwota dotacji – 2 139 037 z³. Komisja postanowi³a odrzuciæ wniosek.

* * *

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska zwo³ano w celu rozpatrzenia
ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska. Wziêli w nim udzia³ podsekretarz stanu
w Ministerstwie Œrodowiska, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej Jan R¹czka oraz pose³ sprawozdawca Henryk Siedlaczek.

Przyjêcie sejmowej noweli, uchwalonej na podstawie projektu wniesionego przez Radê
Ministrów, rekomendowa³ senatorom wiceminister œrodowiska J. Zaleski. Ustawa rozszerza
katalog zadañ, na jakie maj¹ byæ przeznaczone œrodki z wojewódzkich i Narodowego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wprowadza mechanizm umo¿liwia-
j¹cy rozszerzenie mo¿liwoœci dysponowania œrodkami narodowego funduszu,
zgromadzonymi na koncie tzw. subfunduszu wrakowego. Nowelizacja pozwala m.in. przeznaczyæ
œrodki z funduszy ochrony œrodowiska na sfinansowanie XIV Konferencji Stron Ramowej Konwen-
cji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbêdzie siê w grudniu br. w Poznaniu.

Nowe przepisy dotycz¹ przede wszystkim przeznaczenia œrodków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich na inne cele,
w tym np. na finansowanie organizacji konferencji miêdzynarodowych, poœwiêconych tematy-
ce ekologicznej. Na podobne cele mog¹ zostaæ wykorzystywane pieni¹dze zgromadzone na
koncie tzw. specjalnego subfunduszu wrakowego – z op³at pobieranych na podstawie ustawy
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Fundusz gromadzi œrodki z op³aty pobiera-
nej przy sprowadzaniu pojazdów do Polski. Op³ata ta wynosi 500 z³.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie
zg³osi³o do noweli sejmowej uwag o charakterze legislacyjnym. W opinii zwrócono natomiast
uwagê, ¿e nale¿a³oby doprecyzowaæ przepisy zawarte w art. 410b rozpatrywanej ustawy.

W dyskusji senatorowie interesowali siê, na jakim etapie s¹ przygotowania do konferencji
w Poznaniu, a tak¿e jakie s¹ jej koszty. Pytano równie¿, kto bêdzie mia³ pierwszeñstwo w dys-
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ponowaniu œrodkami pochodz¹cymi z op³at w zakresie recyklingu. Zwracali uwagê, czy nie le-
piej przeznaczyæ te fundusze na inne cele zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska.

Odpowiadaj¹c na pytania senatorów, wiceminister J. Zaleski stwierdzi³, ¿e trudno dok³ad-
nie okreœliæ, jakie bêd¹ koszty konferencji. Szacuje siê, ¿e bêdzie to oko³o 55 mln z³. Kwota,
która bêdzie wykorzystana z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej, zostanie natomiast przeznaczona na prace organizacyjne, edukacyjne i promocyjne. Jak
poinformowa³ wiceminister œrodowiska, do organizacji konferencji zosta³y powo³ane dwa ze-
spo³y – jeden do spraw organizacyjnych w Ministerstwie Œrodowiska oraz drugi, powo³any
w Instytucie Ochrony Œrodowiska, zajmuj¹cy siê merytorycznym przygotowaniem konferencji.
Zdaniem wiceministra œrodowiska, decyzja o uruchomieniu œrodków z narodowego funduszu
nie spowoduje lawinowego finansowania innych konferencji, sprawi natomiast, ¿e fundusze
bêd¹ce w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
ministra œrodowiska pozwol¹ na poprawê stanu œrodowiska. Ponadto poinformowa³, ¿e resort
œrodowiska przygotuje stosowne propozycje zmian, aby doprecyzowaæ zapisy art. 410b usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska.

W g³osowaniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska postanowi³a zarekomendowaæ
Senatowi przyjêcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska. Na
sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Micha³a Wojtczaka.

14 maja 2008 r.
Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przygoto-

wa³a projekt uchwa³y Senatu w sprawie zmiany w sk³adach komisji senackich.
Komisja rozpatrzy³a wniosek senator Ma³gorzaty Adamczak o odwo³anie jej ze sk³adu

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i powo³anie do Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.
Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowi³a jednog³oœnie przed-

³o¿yæ Senatowi projekt uchwa³y zgodnie z rozpatrzonym wnioskiem. Na sprawozdawcê komi-
sji na posiedzeniu plenarnym wybrano senatora Piotra Zientarskiego.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich kontynuowano pierwsze czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie Regulaminu Senatu. Poprzednie posiedzenie w tej sprawie odby³o siê 23 kwietnia br.

Do przyjêcia zmiany zaproponowanej w projekcie, umo¿liwiaj¹cej zg³oszenie wniosku
formalnego o og³oszenie przerwy w trakcie g³osowania nad okreœlon¹ spraw¹ bêd¹c¹ w po-
rz¹dku obrad Senatu – tj. po zamkniêciu dyskusji lub wyst¹pieniu sprawozdawcy komisji i po
oznajmieniu przez Marsza³ka, ¿e Senat przystêpuje do g³osowania –w imieniu wnioskodaw-
ców przekonywa³ senator Kazimierz Wiatr.

Zdaniem senatorów Leona Kieresa i Zbigniewa Szaleñca nie ma potrzeby wprowadzania
takiego zapisu do regulaminu senackiego ze wzglêdu na to, ¿e marsza³ek prowadz¹cy obrady
dysponuje innymi mo¿liwoœciami og³oszenia takiej przerwy technicznej. Wniosek o odrzucenie
rozpatrywanego projektu zg³osi³ senator Piotr Zientarski.

W g³osowaniu po³¹czone komisje zdecydowa³y o zaproponowaniu Izbie odrzucenia pro-
jektu uchwa³y w sprawie Regulaminu Senatu. Na sprawozdawcê podczas drugiego czytania
projektu wybrano senatora P. Zientarskiego.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Ustawo-
dawczej kontynuowano pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od to-
warów i us³ug. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odby³o siê 27 marca br.

Inicjatywa wniesiona przez Komisjê Ustawodawcz¹ ma na celu wykonanie wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego z 4 wrzeœnia 2007 r. Kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz
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motywami jego uzasadnienia, w projekcie zaproponowano, aby zmiana ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us³ug polega³a na uzupe³nieniu art. 109 ust. 5 o regulacjê wy-
³¹czaj¹c¹ kumulacjê odpowiedzialnoœci administracyjnej i karnoskarbowej w stosunku do
osób fizycznych. Ponadto w projekcie zamieszczony zosta³ przepis przejœciowy, statuuj¹cy re-
gu³ê bezpoœredniego dzia³ania nowego prawa do spraw „w toku”.

Podczas posiedzenia do rozpatrywanego projektu ustosunkowa³a siê podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Finansów El¿bieta Chojna-Duch. Jak stwierdzi³a, resort jest przeciwny ini-
cjatywie senackiej, poniewa¿ zakoñczono ju¿ etap uzgodnieñ miêdzyresortowych nad
rz¹dowym projektem nowelizacji ustawy o VAT. W najbli¿szym czasie zostanie on przyjêty
przez Radê Ministrów i przes³any do Sejmu. Ponadto zauwa¿y³a, ¿e projekt senacki w mniej-
szym zakresie ni¿ projekt rz¹dowy reguluje zapisy tej ustawy. Wiceminister finansów zg³osi³a
te¿ w¹tpliwoœci co do poprawnoœci zapisów legislacyjnych zawartych w tej inicjatywie.

Przewodnicz¹cy posiedzeniu senator Krzysztof Kwiatkowski stwierdzi³, ¿e Senat – zgod-
nie zapisami regulaminowymi – mo¿e zmieniaæ zapisy tylko w zakresie wykonania wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego. Jak powiedzia³, nie ma przeszkód, aby w Sejmie prace prowadzone
by³y równolegle nad projektem senackim i rz¹dowym.

Do uwag o naturze legislacyjnej zg³oszonych przez wiceminister finansów odnios³o siê
Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Przedstawiciel biura zaproponowa³ wniesienie popraw-
ki, bêd¹cej konsekwencj¹ zmienianych przepisów.

Senator K. Kwiatkowski zg³osi³ formalnie poprawkê senackiego biura legislacyjnego,
a nastêpnie – wobec braku pytañ – podda³ pod g³osowanie wniosek o przyjêcie przedstawio-
nego projektu ustawy wraz z t¹ zmian¹. Propozycja zosta³ przyjêta jednomyœlnie, 21 g³osami.
Na sprawozdawcê po³¹czonych komisji podczas drugiego czytania projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug wybrano senatora Henryka WoŸniaka.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych postanowi³a zarekomendowaæ
Senatowi przyjêcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ Austrii o zmianie Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od maj¹tku,
podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

Ustawê przedstawi³ wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Janusz £¹cki. Zwróci³ on uwagê, ¿e polski rz¹d d¹¿y do ujednolicenia
systemu podatkowego, niezale¿nie od miejsca pracy podatnika. Przedmiotowy protokó³ stano-
wi kolejny element tego systemu. Jego ratyfikacja spowoduje unikanie podwójnego opodatko-
wania przy zastosowaniu metody wy³¹czenia z progresj¹. W stosunku do innych dochodów
utrzymano metodê zaliczenia proporcjonalnego.

Zasadê funkcjonowania metody, opartej na Konwencji Modelowej OECD, zastosowanej
w protokole wyjaœni³ dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów
Cezary Krysiak.

¯adnych uwag o charakterze legislacyjnym nie zg³osi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
W dyskusji senatorowie zg³osili szereg pytañ do przedstawiciela Ministerstwa Finansów.

Dotyczy³y one m.in. praktycznego zastosowania zapisów protoko³u oraz definicji rezydenta
w danym kraju przyjêtej przez resort, a tak¿e rozwi¹zywania konfliktów.

Na sprawozdawcê stanowiska Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie sejmowej usta-
wy ratyfikacyjnej wybrano senatora Witolda Idczaka.

* * *

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
aktów prawnych UE.
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Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

� Wniosek dotycz¹cy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji
przemys³owych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (prze-
kszta³cenie) (COM(2007)844), sygn. Rady UE 5088/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Œrodowiska.
Referent: senator Stanis³aw Gorczyca.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Janusz Zaleski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej nie popar³a rozpatrywanego projektu aktu prawnego.
� Wniosek dotycz¹cy decyzji Rady zmieniaj¹cej decyzjê 2004/162/WE dotycz¹c¹ syste-

mu op³at za dokowanie w celu uaktualnienia jej za³¹cznika (COM(2008)191), sygn. Ra-
dy UE 8656/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Finansów.
Referent: senator Piotr G³owski.
Przedstawiciel rz¹du: dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Cezary Krysiak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a rozpatrywany projekt aktu prawnego.
Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê:
art. 6 ust.1 – COM(2008) 008, 159, 172, 178, 200, 209,
art. 6 ust.4 – COM(2008) 205.
art. 8 ust.1 – Projekt Rozporz¹dzenia Rady w sprawie uchylenia rozporz¹dzenia Rady
(WE) nr 752/2007 z 30 maja 2007r. w sprawie na³o¿enia pewnych ograniczeñ na przy-
wóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali siê tak¿e z informacj¹ na temat XXXIX COSAC,
który odby³ siê w dniach 7–8 maja br. w Brdo, w S³owenii. W spotkaniu wziêli udzia³ przewodni-
cz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Komisji Spraw Unii Europejskiej senatorowie Edmund Wittbrodt
i Jan Wyrowiñski.

* * *

Na swoim posiedzeniu zebra³a siê Podkomisja „Przyjazne Pañstwo” w celu rozpatrze-
nia propozycji inicjatyw ustawodawczych.

Propozycje zmian legislacyjnych przedstawi³ przewodnicz¹cy podkomisji senator Kazi-
mierz Kleina. Jak zaznaczy³, nie bêd¹ to du¿e nowelizacje ustaw, lecz zapisy o charakterze
doprecyzowuj¹cym, pozwalaj¹ce na jednoznaczn¹ interpretacjê przepisów i u³atwiaj¹ce ¿ycie
obywatelom. Senator K. Kleina poinformowa³, ¿e w koñcowej fazie s¹ prace nad projektami
nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Propono-
wane w tych ustawach zmiany bêd¹ dotyczy³y m.in. wy³¹czenia spod wymogu uzyskania licen-
cji na turystyczny przewóz osób kolejkami turystycznymi.

Nastêpnie przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu omówi³ propozycje
zmian legislacyjnych w nastêpuj¹cych ustawach:
� w ustawie o drogach publicznych – zmiana art. 40, polegaj¹ca na zast¹pieniu zezwolenia na

zajêcie pasa drogowego zwi¹zanego np. z wykonaniem przy³¹czy do domu jednorodzinne-
go zg³oszeniem prowadzenia robót,

� w kodeksie pracy – doprecyzowanie przepisów dotycz¹cych pracy w niedziele i œwiêta,
� w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – doprecyzowanie zapisów doty-

cz¹cych miejsca zamieszkania dziecka przebywaj¹cego w ci¹gu roku podatkowego u ka¿-
dego z rodziców,

� w kodeksie pracy – wprowadzenie zapisu umo¿liwiaj¹cego pracodawcy jednostronne zwol-
nienie pracownika z obowi¹zku œwiadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracê,

� w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – rozszerzenie katalogu uprawnio-
nych do odliczenia od podatku ulgi na dzieci o opiekunów prawnych i rodziny zastêpcze.

Po uzyskaniu wyjaœnieñ co do intencji projektowanych zapisów senatorowie wyrazili zgo-
dê na podjêcie prac nad przygotowaniem stosownych inicjatyw ustawodawczych.
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Kontakty miêdzynarodowe

7 maja br. wizytê w Senacie z³o¿y³ nastêpca tronu Królestwa Hiszpanii JKW ksi¹¿ê
Asturii Filip wraz z delegacj¹. Goœci przyj¹³ marsza³ek Bogdan Borusewicz.

Marsza³ek Senatu podkreœli³, ¿e Polska zainteresowana jest w utrzymywaniu jak najlep-
szych kontaktów z Hiszpani¹. Wyrazi³ przekonanie, ¿e wizyta ksiêcia przyczyni siê do wzmoc-
nienia relacji miêdzy obydwoma krajami.

Zdaniem ksiêcia Filipa, jego wizyta przypad³a w bardzo dobrym czasie – roœnie wspó³pra-
ca gospodarcza Polski i Hiszpanii, rozwijaj¹ siê kontakty miêdzy przedsiêbiorcami z obu kra-
jów, rozwija siê wspó³praca kulturalna. W opinii ksiêcia Filipa, nale¿y wzmocniæ kontakty
miêdzy parlamentami, gdy¿ przek³adaj¹ siê one na dobre relacje miêdzy spo³eczeñstwami.

Marsza³ek B. Borusewicz zgodzi³ siê, ¿e kontakty miêdzyparlamentarne s¹ bardzo wa¿-
ne, zw³aszcza w kontekœcie Traktatu z Lizbony, który wzmacnia rolê parlamentów narodo-
wych. Poinformowa³, ¿e polski parlament przyj¹³ ustawê o Traktacie Lizboñskim. Teraz ustawa
czeka na podpis prezydenta.

Ksi¹¿e wyrazi³ zadowolenie, ¿e polski parlament tak szybko przyj¹³ tê ustawê. Wed³ug
niego przyjêcie Traktatu z Lizbony zmniejszy deficyt demokracji w UE i parlamenty narodowe
bêd¹ siê musia³y zmierzyæ z nowymi, trudnymi zadaniami. Zaznaczy³, ¿e Hiszpania ma szacu-
nek dla polskiego doœwiadczenia w zakresie polityki wschodniej. Poinformowa³ o doœwiadcze-
niach Hiszpanii w zakresie polityki œródziemnomorskiej i w Ameryce £aciñskiej. Zdaniem ksiêcia
dobrze by³oby, gdyby zagraniczn¹ politykê unijn¹ oprzeæ na tych doœwiadczeniach.

Marsza³ek Senatu zaznaczy³, ¿e Polska jest zainteresowana budowaniem wschodniego
wymiaru polityki wschodniej. Poruszy³ tak¿e kwestiê bezpieczeñstwa energetycznego i wspól-
nej polityki unijnej w tym zakresie.

Ksi¹¿e Asturii stwierdzi³, ¿e wspólna polityka energetyczna to podstawowa kwestia
dla bezpieczeñstwa Europy. Doda³, ¿e jeœli wszystkie kraje unijne przyjm¹ Traktat z Lizbo-
ny, to w 2010 r. Hiszpania obejmie prezydencjê w zmienionej rzeczywistoœci i priorytetami
jej przewodnictwa bêdzie: wspólna polityka dotycz¹ca migracji i bezpieczeñstwo energetyczne.

* * *
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8 maja br. wizytê w Senacie z³o¿y³a wiceminister spraw zagranicznych i wspó³pracy
Królestwa Maroka Latifa Akherbach. Goœcia przyj¹³ wicemarsza³ek Marek Zió³kowski.

Podczas rozmowy wiceminister L. Akherbach podkreœli³a, ¿e celem jej wizyty jest
wzmocnienie dialogu miêdzy Polsk¹ i Marokiem, które nale¿¹ do wspólnego, euroœródziemno-
morskiego krêgu kulturowego. Mówi¹c o wspó³pracy, która o¿ywi³a siê po akcesji Polski do
UE, wymieni³a m.in. zwalczanie terroryzmu i przestêpczoœci zorganizowanej. Jak podkreœli³a,
wa¿ne jest, by wspó³praca miêdzy naszymi krajami rozwija³a siê na ró¿nych p³aszczyznach,
zarówno rz¹dowej, jak i parlamentarnej.

Wiceminister L. Akherbach podkreœla³a, ¿e Maroko przywi¹zuje du¿¹ wagê do reform
zmierzaj¹cych do dalszej demokratyzacji i usprawnienia administracji pañstwowej.

Wicemarsza³ek M. Zió³kowski zwróci³ uwagê, ¿e wielu Polaków poznaje Maroko dziêki
wyjazdom turystycznym. Jego zdaniem, ze wzglêdu na potencja³ obu krajów nale¿y rozwijaæ
wspó³pracê gospodarcz¹, zw³aszcza ¿e spoœród krajów Afryki Pó³nocnej Maroko jest najbar-
dziej zorientowane na Uniê Europejsk¹. W tym kontekœcie wicemarsza³ek przywo³a³ francuski
projekt zacieœniania stosunków miêdzy krajami tego regionu a Wspólnot¹ Europejsk¹ w ra-
mach Unii Euroœródziemnomorkiej.

Podczas spotkania wiceminister L. Akherbach mówi³a równie¿, ¿e nale¿y przeciwdzia³aæ
pog³êbiaj¹cemu siê zró¿nicowaniu miêdzy krajami bogatymi i biednymi. Jej zdaniem, Europa
zabiega o woln¹ wymianê towarów, utrudniaj¹c jednoczeœnie przep³yw ludzi.
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Kronika senacka

1 maja br. z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granic¹ marsza³ek Bogdan Borusewicz
wyg³osi³ przemówienie w Telewizji Polskiej:

Szanowni Pañstwo,

Drodzy Rodacy!
Jutro przypada Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹. Myœlê w tym dniu o rodakach, którzy zna-

leŸli swój dom daleko od Ojczyzny, a tak¿e o tych, którzy z koniecznoœci, nie z w³asnego wyboru,
zostali poza jej granicami. Pragnê dziœ Wam wszystkim podziêkowaæ za trwanie w polskoœci.

S¹ w naszej historii zabory, powstania, wojny, zmiany granic i kolejne fale emigracji.
Przetrwaliœmy jako naród dziêki przywi¹zaniu do tradycyjnych wartoœci, do naszej kultury,
do jêzyka i obyczajów. W bie¿¹cym roku przypada dziewiêædziesi¹ta rocznica odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci. Dlatego dziœ przypominam tamte heroiczne czasy.

Rozmaite bywaj¹ obecnie powody wyjazdu z Polski, lecz nieodmiennie warto do niej po-
wracaæ. Nawet jeœli tempo po¿¹danych zmian nie jest tak szybkie, jakbyœmy sobie tego ¿yczy-
li, zachowajcie siln¹ wiêŸ z Ojczyzn¹. Tylko cz³owiek o ugruntowanym poczuciu to¿samoœci
mo¿e bez kompleksów realizowaæ swoje plany w kraju osiedlenia.

Senat, który jest opiekunem polskiej diaspory, pomaga wszystkim rodakom na obczyŸnie
utrzymywaæ ³¹cznoœæ z Macierz¹. Dla wsparcia nowej emigracji przy Marsza³ku Senatu po-
wsta³ zespó³ doradców zajmuj¹cy siê tymi problemami.

Drodzy Pañstwo!

Z najg³êbszym przekonaniem namawiam Was, abyœcie uczestniczyli w ¿yciu politycz-
nym krajów osiedlenia. Udzia³ w wyborach daje mo¿liwoœæ wp³ywania na sytuacjê nowej Oj-
czyzny, a przez to i na w³asny los. Aktywnoœæ, otwartoœæ i wyrazistoœæ opinii zaskarbi¹ Wam
szacunek. Im wiêcej Polacy znacz¹ w œwiecie, tym wiêkszy nasz presti¿.

Kiedy o tym mówiê, wracam myœl¹ do Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odby³
siê w minionym roku. S³owa uznania skierowane wówczas pod adresem Senatu utwierdzi³y
mnie w przekonaniu, ¿e w³aœciwie wype³niamy powierzone nam zadania.

W tym roku wesz³a w ¿ycie ustawa o Karcie Polaka. Dla Rodaków ze Wschodu dokument
ten ma wymiar praktyczny i symboliczny. Potwierdza jednoznacznie przynale¿noœæ do narodu
polskiego tam, gdzie na skutek dziejowej zawieruchy tysi¹ce ludzi zosta³y poza granicami
Ojczyzny. W ten sposób nasze Pañstwo wype³ni³o swoje moralne zobowi¹zanie. Serdecznie
pozdrawiam Polaków na Bia³orusi. Pragnê zapewniæ, ¿e tu, w kraju, zawsze o nich myœlimy.
Wierzymy g³êboko, ¿e ich sytuacja zmieni siê na lepsze.

Drodzy Pañstwo!

W tym wa¿nym dniu niechaj Polacy ze wszystkich kontynentów myœl¹ serdecznie
o OjczyŸnie. Rozproszonym po œwiecie Rodakom z okazji Ich œwiêta oraz nadchodz¹cego
3 Maja, dnia pierwszej europejskiej konstytucji, sk³adam ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci
i realizacji œmia³ych ¿yciowych planów.

* * *
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2 maja br. w Atenach, z udzia³em marsza³ka Bogdana Borusewicza, odby³y siê uro-
czystoœci z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granic¹.

Dzieñ Polonii to œwiêto ustanowione w 2002 r. przez Senat RP w uznaniu wielowiekowe-
go dorobku i wk³adu Polonii w odzyskiwanie przez Polskê niepodleg³oœci, za wiernoœæ i przy-
wi¹zanie do polskoœci oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach.

Szacuje siê, ¿e polska diaspora na œwiecie liczy oko³o 20 mln osób. Najliczniejsze skupis-
ka polonijne znajduj¹ siê w Stanach Zjednoczonych, Republice Federalnej Niemiec, Brazylii,
Francji oraz na Ukrainie i Litwie.
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Festyn w parku Alsos Veiku
z okazji Dnia Polonii
i Polaków za Granic¹



W ateñskich obchodach wziêli udzia³ przedstawiciele Sejmu i Senatu: przewodnicz¹cy
i wiceprzewodnicz¹cy Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ senatorowie
Andrzej Person i £ukasz Abgarowicz, senator Maciej Klima – przewodnicz¹cy Komisji Obrony
Narodowej oraz senator Adam Massalski, przewodnicz¹ca Polsko-Greckiej Grupy Parlamen-
tarnej pos³anka Iwona Arent, przewodnicz¹cy sejmowej Komisji £¹cznoœci z Polakami za Gra-
nic¹ pose³ Marek Borowski, szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska, a tak¿e sekretarz
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski. Organizacje polonijne reprezen-
towali m.in.: Helena Miziniak i Tadeusz Pilat z Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Teresa
Kryszyñ z Polskiej Macierzy Szkolnej na Bia³orusi, Wiktor Maculewicz z Bras³awskiego Od-
dzia³u Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi, Lech Suchom³ynow z Polskiego Towarzystwa Kultu-
ralno-Oœwiatowego „Odrodzenie” w Bierdiañsku, na Ukrainie, i Henryk Nosel z Narodo-
wo-Kulturalnej Autonomii BALTPOLONIA w Ba³tijsku, w Rosji. W uroczystoœciach uczestniczyli
tak¿e cz³onkowie organizacji polonijnych z Grecji, Bu³garii, Macedonii, Serbii i Turcji oraz pre-
zes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Andrzej Stelmachowski.

Z okazji obchodzonego ju¿ po raz siódmy Dnia Polonii i Polaków za Granic¹ w parku Al-
sos Veiku w Atenach odby³ siê festyn, podczas którego bawi³o siê kilkaset osób.

Tegoroczne obchody zosta³y zorganizowane w stolicy Grecji, bo – jak podkreœli³ marsza-
³ek B. Borusewicz – jest to kraj przyjazny dla Polaków. Imprezê zorganizowa³y Kancelaria Se-
natu oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Podczas festynu mo¿na by³o zobaczyæ wystêpy artystyczne m³odzie¿y z polskiej szko-
³y. By³y polskie i greckie tradycyjne tañce w strojach ludowych, wystêpy m³odych wokalistów
oraz koncert zespo³u „Budka Suflera”, która do Grecji przyjecha³a specjalnie po to, by uœwiet-
niæ Dzieñ Polonii. Chêtni mogli te¿ zjeœæ polskie s³odycze, kupiæ ksi¹¿ki oraz filmy dla dzieci.

Marsza³ek B. Borusewicz, zwracaj¹c siê do uczestników ateñskiego spotkania, podkreœ-
li³, ¿e tak jak oni, wielu Polaków jest rozsianych po ca³ym œwiecie – m.in. w USA, Kanadzie,
Brazylii, Australii, Rosji, Bu³garii i Rumunii.

Marsza³ek podziêkowa³ greckim w³adzom za przychylne traktowanie emigrantów. Za-
znaczy³, ¿e przedstawiciele w³adz tego kraju zapewniali go, i¿ Polacy mieszkaj¹cy w Grecji cie-
sz¹ siê najwy¿szym szacunkiem. „Dlatego ¿e ciê¿ko pracuj¹, dlatego ¿e wk³adaj¹ pracê
w rozwój Grecji, ale te¿ dlatego, ¿e to ludzie rzutcy, inteligentni i tacy, którzy s¹ w stanie pomóc
nie tylko sobie, ale tak¿e innym” – powiedzia³ marsza³ek Senatu.
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Dziêkuj¹c rodakom za tak¹ postawê, marsza³ek zwróci³ uwagê, ¿e niezale¿nie od tego,
gdzie Polacy mieszkaj¹, ich obowi¹zkiem jest dbanie o dobre imiê ojczyzny. Zapewni³, ¿e Se-
nat bêdzie wspiera³ Polaków mieszkaj¹cych poza granicami Polski.

Podczas pobytu w Atenach marsza³ek B. Borusewicz spotka³ siê z premierem Grecji Kon-
stantinosem Karamanlisem i przewodnicz¹cym parlamentu greckiego Dimitriosem Siufasem.
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Spotkanie z premierem Grecji
(od lewej):
premier Grecji
Konstantinos Karamanlis,
t³umaczka,
marsza³ek
Bogdan Borusewicz,
ambasador RP w Atenach
Micha³ Klinger,
wiceminister
spraw zagranicznych RP
Jan Borkowski,
przewodnicz¹cy
parlamentu greckiego
Dimitrios Siufas

Spotkanie
z przewodnicz¹cym
parlamentu greckiego
Dimitriosem Siufasem

Wizyta w Szkole Polskiej
im. Zygmunta Mineyki



Rozmowy z premierem dotyczy³y spraw miêdzynarodowych, m.in. perspektywy rozsze-
rzenia UE o Turcjê. Podczas spotkania poruszono tak¿e kwestiê sporu turecko-greckiego
o Cypr. Jak oceni³ marsza³ek, wydaje siê, ¿e jest jakaœ szansa na rozwi¹zanie tego konfliktu po
wyborach prezydenta Cypru. Jego zdaniem, w tej sprawie musi zostaæ przedstawiony plan,
który bêdzie uwzglêdnia³ interesy obu stron.

Podczas spotkania z premierem Grecji rozmawiano tak¿e o konsekwencjach wejœcia
w ¿ycie Traktatu Lizboñskiego, m.in. w kontekœcie bardziej zintegrowanej polityki zagranicznej
UE i bezpieczeñstwa energetycznego.

Mówi¹c o wspó³pracy polsko-greckiej, marsza³ek B. Borusewicz zaznaczy³, ¿e
Polska mo¿e wykorzystaæ greckie doœwiadczenia w budowie obiektów sportowych i ich
u¿ytkowania.

Rozmowa z przewodnicz¹cym parlamentu greckiego D. Siufasem dotyczy³a
przede wszystkim wspó³pracy parlamentarnej, zw³aszcza w kontekœcie zmian, jakie
niesie Traktat Lizboñski. Jak zauwa¿y³ marsza³ek Senatu, parlamenty narodowe uzys-
kuj¹ dodatkow¹ mo¿liwoœæ wp³ywania na proces prawodawstwa unijnego, maj¹ mo¿li-
woœæ blokowania poszczególnych rozwi¹zañ. W jego opinii, parlamenty Polski i Grecji
mog¹ równie¿ wymieniaæ siê informacjami dotycz¹cymi wykorzystania œrodków unij-
nych. Jak powiedzia³ marsza³ek B. Borusewicz, Grecy maj¹ doœwiadczenie w wykorzy-
stywaniu wsparcia z Unii Europejskiej. Mieli problemy z absorpcj¹ tej pomocy. „Dla nas
ciekawe jest, jakie to by³y problemy i jak sprawa wygl¹da w tej chwili” – stwierdzi³ mar-
sza³ek Senatu.

Podczas pobytu w Grecji delegacja polskiego parlamentu z³o¿y³a tak¿e wizytê
w Szkole Polskiej im. Zygmunta Mineyki, gdzie spotka³a siê z gronem pedagogicznym, u-
czniami, samorz¹dem rodziców, harcerzami a tak¿e z przedstawicielami Polonijnego Klu-
bu Sportowego PANPOLONIKOS. Spotkano siê równie¿ z przedstawicielami greckich me-
diów, reprezentantami Polonii w Grecji oraz œrodowisk polonijnych przyby³ych na uroczysto-
œci z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granic¹. Parlamentarzyœci z³o¿yli kwiaty na grobie
Zygmunta Mineyki.

* * *

3 maja br. – z okazji Œwiêta Narodowego – Sejm i Senat po raz kolejny otworzy³y swoje
podwoje dla zwiedzaj¹cych. Najciekawsze zak¹tki gmachów parlamentarnych mo¿na by³o og-
l¹daæ w godzinach 10.00–17.00. Chêtni mogli zajrzeæ m.in. do sal obrad plenarnych obu Izb,
gabinetów marsza³ków czy do Sali Kolumnowej, gdzie odbywaj¹ siê posiedzenia komisji œled-
czych. Zwiedzanie nie wymaga³o odrêbnej rezerwacji ani wczeœniejszego uzyskania zapro-
szenia. Szacuje siê, ¿e w tym roku parlament odwiedzi³o oko³o 7000 osób. Z uwagi na wielkie
zainteresowanie zwiedzaniem w poprzednich latach tym razem odbywa³o siê ono indywidual-
nie, bez opieki przewodników.

W Senacie zwiedzaj¹cym udostêpniono gabinet marsza³ka, pokoje recepcyjne, salê posie-
dzeñ, gdzie goœcie mogli zasi¹œæ w fotelach senatorskich. Z goœæmi spotyka³ siê marsza³ek Bogdan
Borusewicz, który mówi³ m.in. o zadaniach Izby i przybli¿a³ pracê senatorów. Marsza³ek przeprowa-
dzi³ tak¿e kilka g³osowañ z udzia³em zwiedzaj¹cych, którzy mieli w ten sposób mo¿liwoœæ wyra¿enia
swojej opinii na temat zakazu handlu w niedzielê czy budowy autostrady przez Dolinê Rospudy.

Z goœæmi spotykali siê tak¿e przewodnicz¹cy Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Pola-
kami za Granic¹ senator Andrzej Person oraz wiceprzewodnicz¹ca Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu senator Barbara Borys-Damiêcka.

Podczas wizyty w Senacie goœcie mogli obejrzeæ wystawê fotograficzn¹ „Senat na rzecz
Polonii”, która jest prezentowana od 28 kwietnia do 10 maja br. z okazji przypadaj¹cego 2 maja
Dnia Polonii i Polaków za Granic¹.

Zwiedzaj¹cy otrzymali tak¿e materia³y informacyjne dotycz¹ce historii i bie¿¹cej dzia³al-
noœci Senatu.
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* * *

3 maja br. w ca³ym kraju obchodzono 217. rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza odby³y siê uroczystoœci z udzia³em najwy¿szych

w³adz pañstwowych. Rocznicê uczczono defilad¹ wojskow¹, z³o¿eniem wieñców i uroczyst¹
odpraw¹ wart.

W uroczystoœciach, którym przygl¹dali siê mieszkañcy stolicy, uczestniczyli marsza³ko-
wie Sejmu i Senatu Bronis³aw Komorowski i Bogdan Borusewicz, cz³onkowie rz¹du z premie-
rem Donaldem Tuskiem, przewodnicz¹cy litewskiego Sejmu Ceslovas Jursenas, cz³onkowie
rz¹du, dyplomaci, w³adze stolicy i województwa mazowieckiego, a tak¿e przedstawiciele du-
chowieñstwa, kombatantów i harcerzy.

Prezydent Lech Kaczyñski w swoim wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e warto dzisiaj z okazji
Œwiêta Konstytucji 3 maja przypomnieæ, i¿ wkroczenie obcej armii do Polski to by³ formalnie
„akt pomocy obroñców demokracji”.

„Dlaczego to dzisiaj warto przypomnieæ? Bo nie u nas, ale daleko od nas znów mamy do
czynienia z sytuacj¹, w której obce si³y wkraczaj¹ce na teren suwerennego pañstwa s¹ si³ami
pokojowymi, a ich zadaniem jest broniæ wolnoœci narodowych i suwerennoœci” – mówi³ prezy-
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dent. Jak zaznaczy³, znów mamy do czynienia z sytuacj¹, w której solidarnoœæ Polski i Litwy,
Polski i innych narodów ba³tyckich oraz solidarnoœæ Polski z narodami, które le¿¹ na po³udnio-
wy wschód od Polski, jest wielk¹ wartoœci¹.

Przewodnicz¹cy litewskiego Sejmu podkreœla³ zaœ, i¿ „historia uczy nas, ¿e zwyciê¿aliœ-
my, dzia³aj¹c wspólnie”. Jego zdaniem, œwiat coraz lepiej poznaje dziedzictwo polityczne Litwy
i Polski, bêd¹cych prekursorami jednoczenia siê Europy. „Niezwykle sensowne wydaj¹ siê
dziœ s³owa Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II: unii lubelskiej do Unii Europejskiej” – powiedzia³ po
polsku C. Jursenas.

Wieñce na p³ycie Grobu Nieznanego ¯o³nierza z³o¿yli przedstawiciele najwy¿szych
w³adz pañstwowych, sto³ecznych, wojewódzkich, reprezentanci kombatantów, duchowieñ-
stwa i korpusu dyplomatycznego. W imieniu Senatu wieniec z³o¿yli marsza³ek B. Borusewicz
i wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski.

Po po³udniu podczas uroczystoœci w Pa³acu Prezydenckim L. Kaczyñski wrêczy³ nomi-
nacje generalskie i odznaczenia pañstwowe. Prezydent przyzna³ tak¿e kilkudziesiêciu zas³u-
¿onym, m.in. „za zas³ugi dla niepodleg³oœci” i „na rzecz przemian demokratycznych”,
odznaczenia pañstwowe – w tym Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski
i Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz wrêczy³ przyznane dzieñ wczeœniej nowe
odznaczenia - Gwiazdy Iraku i Gwiazdy Afganistanu.

„Zarówno walka zbrojna, jak i pokojowe dzia³ania powojennej opozycji by³y walk¹ o nie-
podleg³oœæ” – podkreœli³ podczas uroczystoœci prezydent L. Kaczyñski.

3 maja br. rano bp polowy WP gen. dyw. Tadeusz P³oski odprawi³ w warszawskiej bazyli-
ce Œwiêtego Krzy¿a mszê œwiêt¹. W wyg³oszonej homilii podkreœli³, ¿e „konstytucja majowa
zdumiewa dojrza³oœci¹ zawartej w niej prawdy i m¹droœci”.

Konstytucjê 3 maja, ustawê zasadnicz¹ I Rzeczypospolitej, uchwali³ w 1791 r. Sejm Czte-
roletni. By³a to druga – po amerykañskiej – ustawa reguluj¹ca organizacjê w³adz pañstwowych
oraz prawa i obowi¹zki obywateli. Konstytucja, która mia³a naprawiæ pañstwo po rozbiorze
1772 r., przewidywa³a centralizacjê, jednolity rz¹d, skarb i wojsko, znosi³a odrêbnoœæ miêdzy
Litw¹ i Koron¹. Katolicyzm uznawa³a za religi¹ panuj¹c¹, przy zachowaniu tolerancji dla in-
nych wyznañ uznawanych przez pañstwo.

Konstytucja 3 maja zak³ada³a podzia³ w³adzy na ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downi-
cz¹, znosi³a konfederacje i liberum veto, wprowadzaj¹c zasadê zwyk³ej wiêkszoœci g³osów.
Próbê wprowadzenia w ¿ycie Konstytucji 3 maja udaremni³y konfederacja targowicka i wkro-
czenie do Rzeczypospolitej wojsk rosyjskich w 1792 r.

* * *

8 maja br. z³o¿eniem wieñców przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie
uczczono 63. rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej w Europie. Po odegraniu hymnu odby³a
siê tak¿e uroczysta zmiana wart. W obchodach wziêli udzia³ przedstawiciele Kancelarii Prezydenta,
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, mieszkañcy Warszawy i harcerze. W imieniu
Senatu wieniec z³o¿y³ przewodnicz¹cy Komisji Obrony Narodowej senator Maciej Klima.

Uroczystoœci zakoñczy³a defilada kompanii honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Woj-
ska Polskiego.

* * *

10 maja br. w Senacie odby³a siê konferencja „Patriotyzm jutra a wyzwania wspó³czesne-
go harcerstwa. Rola harcerstwa w pañstwie”. Zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu i G³ównej Kwatery Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego konferencja wpisuje siê w obchody
Roku Andrzeja i Olgi Ma³kowskich, og³oszonego przez Senat uchwa³¹ z 7 lutego br. Jak napisano
w podjêtej na 5. posiedzeniu plenarnym Izby uchwale: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej og³asza rok
2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Ma³kowskich, dwojga wybitnych twórców polskiego harcerstwa.
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Senat czyni to pe³en uznania dla dzia³alnoœci polskiego harcerstwa, którego 100. roczni-
ca powstania przypada w 2010 roku, dla jego wartoœci wychowawczych, które kszta³towa³y
przez ca³y wiek dwudziesty oraz kszta³tuj¹ nadal osobowoœci
i postawy etyczne kolejnych pokoleñ polskiej m³odzie¿y w duchu s³u¿by i braterstwa. Harcerki
i harcerze w najtrudniejszych chwilach historii naszej Ojczyzny wielokrotnie zdali egzamin
z patriotyzmu i postaw obywatelskich”.

Otwieraj¹c senackie spotkanie, poœwiêcone przede wszystkim historii i wspó³czesnoœci
polskiego harcerstwa oraz jego wp³ywowi na kszta³towanie postaw m³odego pokolenia, prze-
wodnicz¹cy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr podkreœli³, ¿e uchwa³a
Senatu jest wyrazem szacunku i uznania nie tylko dla twórców polskiego harcerstwa, ale dla
ca³ej organizacji, dla pracy spo³ecznej wszystkich harcerek i harcerzy.

„Ja by³em tak wychowywany, ¿e w zasadzie o patriotyzmie siê nie mówi³o w przekonaniu,
¿e nie mówi siê o patriotyzmie, tylko patriot¹ siê jest, ¿e to wynika z naturalnie zachodz¹cych
procesów wychowawczych” – zwróci³ siê do harcerzy marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorow-
ski. „Gdy siê du¿o mówi, to siê traci na wiarygodnoœci” – stwierdzi³. „Myœlê, ¿e dziœ w duszy ka-
¿dego z nas, w sercu ka¿dego z nas, w ka¿dej rodzinie i w ka¿dym œrodowisku powinna toczyæ
siê jakaœ refleksja, jakieœ myœlenie, a czasami mówienie tak¿e o tym, na czym polega pa-
triotyzm” – podkreœli³. Jak doda³, w niektórych sytuacjach „spotykamy siê z nadu¿ywaniem
s³owa, terminu, skojarzeñ albo odniesieñ do patriotyzmu”. Marsza³ek przestrzega³ przed instru-
mentalizacj¹ tego pojêcia. Jego zdaniem, nale¿y rozmawiaæ o wspó³czesnym patriotyzmie,
a tak¿e unikaæ kojarzenia tego pojêcia tylko z histori¹. Przede wszystkim najwa¿niejsze jest, by
byæ patriot¹.

Naczelnik ZHP harcmistrzyni Ma³gorzata Sinica podkreœli³a, ¿e choæ harcerstwo na prze-
strzeni lat bardzo siê zmieni³o, to nadal pozostaj¹ aktualne te same idee i wartoœci. „Harcer-
stwo to tak naprawdê taka grupa, która bardzo mocno kreuje œwiadomoœæ i odpowiedzialnoœæ
m³odych ludzi” – powiedzia³a.

„Warto powiedzieæ, ¿e problemem, jakie ma wspó³czesne harcerstwo, jest to, ¿e niewiele
osób dostrzega, i¿ ono tak naprawdê pod¹¿a w³asnym torem, ale z duchem czasu. To jest pro-
blem, ¿e patrzy siê na nas jak na tê sam¹ organizacjê, która by³a w latach siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych, a to jest nieprawda” – powiedzia³a naczelnik M. Sinica. Jak doda³a, obec-
nie wiêkszoœæ instruktorów w hufcach to ludzie z wy¿szym wykszta³ceniem.

Hm. Grzegorz Nowik mówi³ o roli i miejscu harcerstwa w pañstwie. Podkreœli³, ¿e oblicze
harcerstwa kszta³towa³a trudna historia Polski. „Historia harcerstwa to historia odradzania siê
wolnego pañstwa” – powiedzia³. Doda³, ¿e polskie harcerstwo ukszta³towa³o siê pod zaborami
i by³o obecne na wszystkich drogach prowadz¹cych do niepodleg³oœci. Harcerstwo pierwsze
potrafi³o siê zjednoczyæ, jeszcze przed odzyskaniem przez Polskê niepodleg³oœci. Organiza-
cja prze¿ywa³a dylematy ideowe; zastanawiano siê, czy harcerstwo ma byæ narodowe czy
pañstwowe, a mo¿e pañstwowo-obywatelskie.

Prof. Andrzej Janowski poruszy³ kwestiê roli harcerstwa we wspó³czesnym spo³eczeñ-
stwie. Jego zdaniem, harcerstwo powinno wype³niaæ niszê – robiæ to, czego nie robi szko³a,
dom, otoczenie. W jego opinii, obecnie nikt nie uczy m³odych ludzi porozumiewania siê
i wspó³dzia³ania, sztuki prowadzenia sporów i znajdowania punktów zgody. Harcerstwo powin-
no dawaæ m³odym ludziom szansê na odgrywanie ró¿nych ról, stosownie do predyspozycji
i nawet wbrew predyspozycjom psychicznym, bo to uczy odpowiedzialnoœci. Harcerstwo mo-
¿e tak¿e uczyæ trudnej sztuki przetrwania – uwa¿a prof. A. Janowski.

Uczestnicy konferencji debatowali o patriotyzmie jutra Polaków. Senator K. Wiatr mówi³
o trzech poziomach patriotyzmu: pierwszy to wiedza o pañstwie, narodzie, znajomoœæ historii,
jêzyka, kultury, obyczajów, drugi to ta ca³a wiedza wzbogacona o emocje, wra¿liwoœæ, trzeci
– wszystko wzbogacone o odpowiedzialnoœæ za pañstwo i naród. W opinii senatora K. Wiatra,
znaj¹c definicjê patriotyzmu, ³atwo odpowiedzieæ sobie na pytanie, jaki powinien byæ patrio-
tyzm jutra. Zdaniem przewodnicz¹cego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, harcerstwo potrafi
³¹czyæ tak rozumiany patriotyzm z nowoczesnoœci¹. „Wielkoœæ harcerstwa polega na tym, ¿e
lêki potrafi przekuwaæ w zadania i umie je realizowaæ” – stwierdzi³ senator K. Wiatr.
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Senackie spotkanie by³o pierwsz¹ czêœci¹ dwudniowej konferencji instruktorskiej ZHP.
Jak podkreœlono, jej celem by³o „wypracowanie odpowiedzi na istotne pytania o sposoby
wychowywania m³odzie¿y i kszta³towania postaw patriotycznych i obywatelskich, a tak¿e
o miejsce harcerstwa w tym procesie”.

* * *

13 maja br., w zwi¹zku z trzêsieniem ziemi w prowincji Syczuan, marsza³ek Bog-
dan Borusewicz przes³a³ na rêce przewodnicz¹cego Chiñskiej Ludowej Politycznej
Konferencji Konsultatywnej Chiñskiej Republiki Ludowej Jia Qinglin depeszê kondo-
lencyjn¹:

„Z wielkim smutkiem przyj¹³em wiadomoœæ o wczorajszym silnym trzêsieniu ziemi w pro-
wincji Syczuan, które spowodowa³o œmieræ i rany wielu tysiêcy obywateli Chin.

Szczerze wspó³czujê wszystkim poszkodowanym i ich rodzinom. Na Pana rêce, Panie
Przewodnicz¹cy, pragnê przekazaæ wyrazy naszego g³êbokiego smutku i wspó³czucia.

Zechce Pan przyj¹æ, Panie Przewodnicz¹cy, wyrazy szacunku”.

* * *

14 maja br. marsza³ek Bogdan Borusewicz spotka³ siê z grup¹ m³odzie¿y z Ukrainy,
Bia³orusi i Rosji. M³odzie¿ przebywa w Polsce na zaproszenie Fundacji Solidarnoœci Pol-
sko-Czesko-S³owackiej.

Tematem rozmowy by³a przede wszystkim sytuacja polityczna w Polsce. Marsza³ek
scharakteryzowa³ przemiany spo³eczno-gospodarcze, jakie nast¹pi³y w naszym kraju po 1989 r.
Mówi³ tak¿e o du¿ym poparciu spo³ecznym dla obecnie rz¹dz¹cej koalicji PO-PSL. Jednocze-
œnie zwróci³ uwagê, ¿e w ostatnim czasie z du¿ym natê¿eniem ujawni³y siê problemy wymaga-
j¹ce rozwi¹zania, przede wszystkim dotyczy to sytuacji w s³u¿bie zdrowia.

Marsza³ek B. Borusewicz zapewni³, ¿e Polska jest zwolennikiem dalszego rozszerzania
Unii Europejskiej o takie pañstwa, jak Turcja czy Ukraina. Podkreœli³, ¿e staramy siê tak¿e
o dobre relacje ze swoimi wschodnimi s¹siadami.

Podczas spotkania m³odzie¿ interesowa³a kwestia stosunków Polski z Rosj¹, przede
wszystkim w kontekœcie gospodarki energetycznej i wymiany handlowej.

* * *
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14 maja br. marsza³ek Bogdan Borusewicz otworzy³ w Senacie wystawê „Stanis³aw
Konopka (1896–1982). Dzie³o ¿ycia”.

Ekspozycjê, przygotowan¹ przez G³ówn¹ Bibliotekê Lekarsk¹ ze zbiorów w³asnych, zor-
ganizowano z inicjatywy senator Janiny Fetliñskiej. Jej celem jest przybli¿enie informacji o G³ó-
wnej Bibliotece Lekarskiej i jej twórcy. Wystawa ukazuje powstanie tej placówki dziêki
dzia³alnoœci naukowej i organizacyjnej prof. S. Konopki, który w trudnych warunkach powojen-
nych zrealizowa³ projekt z lat trzydziestych XX w. Placówka nale¿y do sieci najwa¿niejszych

bibliotek medycznych na œwiecie i od ponad szeœædziesiêciu lat w odpowiedzialny sposób wy-
pe³nia sw¹ misjê.

Otwieraj¹c wystawê, marsza³ek B. Borusewicz podkreœli³, ¿e prof. S. Konopka wniós³ du¿y
wk³ad w polsk¹ naukê i rozwój bibliotekoznawstwa. „To piêkna wystawa o cz³owieku, który mia³
piêkny ¿yciorys” – powiedzia³. Doda³, ¿e S. Konopka mo¿e byæ wzorem dla m³odego pokolenia.

Senator J. Fetliñska podkreœli³a, ¿e G³ówna Biblioteka Lekarska dziêki pracy prof. S. Ko-
nopki w biednych latach szeœædziesi¹tych XX w. nale¿a³a do pierwszej dziesi¹tki najlepszych
bibliotek na œwiecie. Jej zdaniem, œwiadczy to o tym, jak wiele mo¿na zdzia³aæ, bêd¹c patriot¹
i maj¹c pasjê.

Podczas uroczystego otwarcia o ¿yciu prof. S. Konopki i jego pracy opowiada³ goœciom
Jakub ¯bikowski, kurator wystawy.

Profesor historii medycyny S. Konopka, oficer Wojska Polskiego, do 1939 r. by³ kierowni-
kiem biblioteki i muzeum medycznego w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Z jego inicjatywy
8 czerwca 1945 r. w gmachu Pañstwowego Zak³adu Higieny przy ul. Chocimskiej 24 w War-
szawie rozpoczê³a dzia³alnoœæ G³ówna Biblioteka Lekarska. 1 marca 1950 r. prof. S. Konopka
zosta³ mianowany oficjalnie kierownikiem GBL z siedzib¹ przy ul. Chocimskiej 22. W sierpniu
1953 r. dziêki jego staraniom biblioteka otrzyma³a zadania centralnej biblioteki medycznej sieci
ogólnokrajowej. Jako dyrektor kierowa³ t¹ placówk¹ od 1955 r. do przejœcia na emeryturê
w 1970 r.

W latach 1954–1970 prof. S. Konopka kierowa³ tak¿e Katedr¹ i Zak³adem Historii Medy-
cyny Akademii Medycznej w Warszawie. By³ cz³onkiem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, Pol-
skiej Akademii Nauk i wielu towarzystw polskich i zagranicznych. W latach 1947–1949
kierowa³ Lekarskim Instytutem Naukowo-Wydawniczym, nastêpnie by³ organizatorem i kon-
sultantem Pañstwowego Zak³adu Wydawnictw Medycznych, wspó³za³o¿ycielem „Polskiego
Tygodnika Lekarskiego”, autorem „Polskiej Bibliografii Lekarskiej XIX i XX wieku” i licznych
prac historycznych.

* * *
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15 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie odby³y siê obchody 20-lecia istnienia
urzêdu Rzecznika Praw Obywatelskich, w których wzi¹³ udzia³ wicemarsza³ek Zbigniew
Romaszewski.

„Urz¹d RPO to nieodzowny filar polskiej praworz¹dnoœci” – napisa³ prezydent Lech Ka-
czyñski w liœcie skierowanym do uczestników uroczystoœci. „Rzecznik Praw Obywatelskich
jest sojusznikiem obywateli, gdy administracja dzia³a opieszale lub na ich niekorzyœæ” – napi-
sa³ prezydent w liœcie, odczytanym przez wiceszefa swojej kancelarii Roberta Drabê. Jak pod-
kreœli³ prezydent, powo³anie tego urzêdu by³o sygna³em przemian i cywilizowania siê Polski
Ludowej, a fakt, ¿e przetrwa³ on zmiany ustrojowe œwiadczy o tym, jak wielk¹ odgrywa rolê
w polskiej demokracji.

Jak stwierdzi³ podczas uroczystoœci marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski, funkcjono-
wanie urzêdu RPO dowodzi, ¿e warto wykraczaæ poza w³asne doœwiadczenia i siêgaæ po cu-
dzy dorobek. Marsza³ek zwróci³ uwagê, ¿e „choæ instytucja ta wywodzi siê z obcej tradycji, dziœ
jest zakorzeniona i mocno umocowana w polskim prawie, a Polacy wi¹¿¹ z ni¹ du¿e nadzieje”.

Zdaniem wicemarsza³ka Z. Romaszewskiego, rzecznik praw obywatelskich powo³any
jest po to, by chroniæ obywateli przed z³ym prawem. Przypomnia³, ¿e polski rzecznik dzia³a³
w bardzo trudnych warunkach transformacji ustrojowej. „Najpierw usi³owano zrobiæ z tego
urzêdu funkcjê fasadow¹, potem przyszed³ okres tworzenia prawa, a nastêpnie zalewu no-
wych. W tych wszystkich okresach urz¹d rzecznika by³ obywatelom potrzebny” – powiedzia³
wicemarsza³ek Z. Romaszewski.

Obecny rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski podkreœli³, ¿e ka¿dy z jego
poprzedników by³ siln¹ indywidualnoœci¹ i to ich dokonania z³o¿y³y siê na te 20 lat. „To dziêki
nim urz¹d ten cieszy siê tak siln¹ pozycj¹ i autorytetem w naszym kraju. Moim zadaniem jest
dalsze jego umacnianie” – powiedzia³, otwieraj¹c obchody. Rozpoczê³y siê one minut¹ ciszy
na czeœæ Ireny Sendlerowej, której pogrzeb odbywa³ siê w tym samym dniu.

W uroczystym jubileuszu na Zamku Królewskim, zorganizowanym przez obecnego
rzecznika, wziêli udzia³ przedstawiciele rz¹du, m.in. pe³nomocnik ds. równego statusu El¿bieta
Radziszewska, parlamentarzyœci, metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz oraz zwierzch-
nicy innych Koœcio³ów w Polsce, ambasadorowie, cz³onkowie organizacji pozarz¹dowych,
rzecznik praw dziecka Ewa Sowiñska, prezes IPN Janusz Kurtyka. Wœród goœci specjalnych
znaleŸli siê byli rzecznicy praw obywatelskich Adam Zieliñski i Andrzej Zoll oraz kilkudziesiêciu
ombudsmanów z Europy i Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw. Goœciem honorowym by³a
przedstawicielka Dalajlamy ds. Europy Pó³nocnej Kesang Yangkyi Takla. Na uroczystoœæ za-
proszono równie¿ rodzinê Olewników.
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