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Posiedzenia Senatu

15. Posiedzenie Senatu

W dniach 10 i 11 lipca br. odby³o siê 15. posiedzenie Senatu. Posiedzeniu przewodniczyli
marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie – Krystyna Bochenek, Zbigniew Ro-
maszewski i Marek Zió³kowski.

Porz¹dek posiedzenia Izby obejmowa³ nastêpuj¹ce punkty:
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych

i zwierz¹t gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewiden-
cji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿bie Wywiadu Wojskowego oraz ustawê
o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojsko-
wego,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, ustawy – Karta
Nauczyciela oraz ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy uchylaj¹cej ustawê o klasyfikacji drewna surowego
nieobrobionego,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiej karty jêzyków regionalnych
lub mniejszoœciowych, sporz¹dzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leœni-
ctwa, sporz¹dzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwa-
³ych zanieczyszczeñ organicznych, sporz¹dzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.,

� informacjê Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego Rzeczypospolitej Polskiej o dzia³alno-
œci S¹du Najwy¿szego w roku 2007,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach,
� drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
� drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
� odwo³anie przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej,
� trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoœci.

Senat wprowadzi³ poprawki do ustawy o zmianie ustawy
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich
oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p³atnoœci

Rozpatrzona przez Izbê ustawa ma zachêciæ rolników i zak³ady ubezpieczeñ do powsze-
chnego zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich od powodu-
j¹cych straty zdarzeñ losowych. Zawiera zapisy doprecyzowuj¹ce istniej¹ce przepisy
dotycz¹ce wysokoœci dop³at do sk³adek, dotacji celowej i ubezpieczenia obowi¹zkowego.
Zmieniono tak¿e definicjê przymrozków wiosennych, co pozwoli obj¹æ ochron¹ ubezpiecze-
niow¹ straty poniesione przez rolników w zwi¹zku z nimi. Nowela zawiera sposób obliczania
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wskaŸników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roœlin uprawnych
i gleb za okresy szeœciodekadowe, skorelowany z metodyk¹ i terminologi¹ stosowan¹ w me-
teorologii. Ustawa zak³ada, ¿e jedyn¹ jednostk¹ uprawnion¹ do przekazywania danych sta-
nowi¹cych podstawê obliczenia tych wskaŸników jest Instytut Uprawy, Nawo¿enia
i Gleboznawstwa w Pu³awach. Zniesiono tak¿e ograniczenia powierzchni upraw, do których
przys³uguj¹ dop³aty i zmniejszono wysokoœæ dop³at do sk³adek ubezpieczenia upraw rol-
nych. W nowelizacji rozszerzono odpowiedzialnoœæ zak³adów ubezpieczeñ za szkody po-
wsta³e w uprawach: odszkodowania bêdzie mo¿na dochodziæ, gdy szkody w plonie g³ównym
wynios¹ co najmniej 10% – dotychczas by³o 30% – a w wypadku szkód spowodowanych su-
sz¹ co najmniej 25% – by³o 30%.

Ustawa stwarza podstawy prawne umo¿liwiaj¹ce stosowanie dop³at z bud¿etu pañstwa
do sk³adek z tytu³u umów ubezpieczenia chroni¹cych przed skutkami wyst¹pienia zdarzeñ lo-
sowych powoduj¹cych straty w produkcji roœlinnej i zwierzêcej, zawartych z zak³adami ubez-
pieczeñ. Niski wskaŸnik powszechnoœci ubezpieczeñ w sferze rolniczej powoduje w sytuacji
wyst¹pienia nieprzewidzianych zdarzeñ klêskowych koniecznoœæ uruchomienia ró¿nych form
pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych ze œrodków bud¿etu pañstwa lub jedno-
stek zaliczanych do sektora publicznego.

W opinii przedstawiciela rz¹du, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Artura £awniczaka,
ustawa powinna pozwoliæ wszystkim rolnikom na powszechniejsze korzystanie z ubezpieczeñ
i ograniczyæ skutki wielu negatywnych zjawisk, które ich dotykaj¹ i maj¹ wp³yw na produkcjê
polow¹. W tym roku i w przysz³ym powinna skorzystaæ z ubezpieczeñ spora grupa rolników, co
najmniej 50%, co pozwoli spokojniej reagowaæ na trudn¹ sytuacjê w rolnictwie.

Wprowadzenie poprawek do ustawy sejmowej zaproponowa³a Komisja Rolnictwa
i Ochrony Wsi. Podczas debaty senackiej senator Henryk Górski zg³osi³ wniosek o podwy¿-
szenie z 5% do 6% stawki taryfowej dotycz¹cej ubezpieczeñ warzyw, truskawek, tytoniu,
chmielu, drzew i krzewów owocowych.

W kolejnych g³osowaniach Senat popar³ 3 poprawki rekomendowane przez senack¹ ko-
misjê rolnictwa. Odrzuci³ natomiast zmianê postulowan¹ przez senatora H. Górskiego, popart¹
przez mniejszoœæ tej komisji.

W pierwszej z zaakceptowanych poprawek Senat uzna³, ¿e nowa definicja przymrozków
wiosennych zaburza wewnêtrzn¹ spójnoœæ przepisów ustawy w zakresie okreœlenia granic
czasowych wystêpowania poszczególnych zdarzeñ skutkuj¹cych wyp³at¹ odszkodowania
przez zak³ad ubezpieczeñ i zaproponowa³ pozostawienie jej w dotychczasowym, niezmienio-
nym brzmieniu. W opinii Izby, przyjêta przez Sejm definicja oraz definicja skutków z³ego prze-
zimowania nak³ada³y siê na siebie w wypadku wyst¹pienia szkody od 15 do 30 kwietnia.
Pozostawienie dotychczasowej definicji przymrozków wiosennych zmniejsza, zdaniem Sena-
tu, zakres uznaniowoœci zak³adu ubezpieczeñ przy podejmowaniu decyzji co do wyp³aty od-
szkodowañ za szkody wynik³e w tym terminie.

W kolejnej zmianie Senat sprecyzowa³ wysokoœæ dop³at udzielanych przez pañstwo do
sk³adek z tytu³u zawarcia umów ubezpieczenia.

Zmiana w art. 5 ust. 2 ustawy nowelizowanej w art. 1 zmniejszy³a wysokoœæ dop³at udzie-
lanych przez pañstwo do sk³adek ubezpieczenia upraw rolnych z poziomu „do 60% ale nie
mniej ni¿ 50%” do poziomu „do 50%”. Umo¿liwia to Radzie Ministrów okreœlanie corocznie
w rozporz¹dzeniu takiej kwoty dop³at, która uwzglêdni mo¿liwoœci bud¿etu pañstwa, a bêdzie
stanowiæ od 1 do 50% sk³adki.

Senat w swojej poprawce wskazan¹ w ustawie wysokoœæ dop³aty wynosz¹c¹ od 1 do
50% proponuje zmieniæ i okreœliæ na poziomie „do 50% ale nie mniej ni¿ 40% sk³adki”.
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Senat poprawi³ ustawê o zmianie ustawy
– Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o S³u¿bie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S³u¿bie Wywiadu Wojskowego
oraz ustawê o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego

Senat zaproponowa³ jedn¹ poprawkê do sejmowej nowelizacji reguluj¹cej sytuacjê
¿o³nierzy by³ych Wojskowych S³u¿b Informacyjnych. Przewiduje ona utrzymanie dotychczaso-
wego przepisu, zgodnie z którym ¿o³nierze WSI, którzy nie z³o¿yli wniosków o przyjêcie do no-
wych s³u¿b albo nie zostali do nich przyjêci (w tym z powodu niezweryfikowania), nie mog¹ byæ
wyznaczani na stanowiska s³u¿bowe w s¹dach wojskowych, w prokuraturach wojskowych,
w jednostkach ¯andarmerii Wojskowej, a tak¿e na stanowiska s³u¿bowe w wojskowych jedno-
stkach rozpoznania oraz jednostkach zwiadowczych. Zdaniem Senatu, utrzymanie tej regula-
cji lepiej chroni te szczególne formacje wojskowe przed przyjêciem do nich osób
o nieodpowiednich kwalifikacjach.

Autorem zmiany zaakceptowanej przez Izbê by³ senator Andrzej Owczarek. Rekomen-
duj¹c tê poprawkê podczas senackiej debaty, senator stwierdzi³, ¿e wielu parlamentarzystów
Platformy Obywatelskiej mia³o powa¿ne w¹tpliwoœci co do zapisu przyjêtego przez Sejm. Izba
nie popar³a natomiast poprawki zg³oszonej przez senatora Piotra £.J. Andrzejewskiego, która
umo¿liwia³a ¿o³nierzom by³ych WSI s³u¿bê w tych komórkach dopiero po przejœciu weryfikacji.

W debacie przyjêcie ustawy sejmowej bez poprawek proponowa³a Komisja Obrony Na-
rodowej, której mniejszoœæ zg³osi³a natomiast wniosek o odrzucenie jej w ca³oœci. Oba te wnio-
ski nie uzyska³y akceptacji Izby.

Odrzucono równie¿ poprawki postulowane przez senatorów P.£.J. Andrzejewskiego,
Macieja Klimê i Stanis³awa Karczewskiego. Dotyczy³y one m.in. utrzymania w stosunku do nie-
zweryfikowanych jeszcze by³ych ¿o³nierzy WSI regulacji dotycz¹cych ograniczonego do
dwóch lat terminu przebywania przez ¿o³nierzy zawodowych w rezerwie kadrowej, skreœlenia
przepisu, zgodnie z którym ¿o³nierzom przebywaj¹cym w rezerwie kadrowej wykonuj¹cym
obowi¹zki s³u¿bowe w SKW lub SWW przys³uguj¹ uprawnienia i obowi¹zki funkcjonariuszy
i ¿o³nierzy nowych s³u¿b, a tak¿e uniemo¿liwienia mianowania na funkcjonariusza SKW lub
SWW bez zapoznania siê ze stanowiskiem Komisji Weryfikacyjnej. Senat nie zgodzi³ siê rów-
nie¿ na wyd³u¿enie vacatio legis ustawy do czternastu dni.

Za ca³oœci¹ nowelizacji wraz z poprawk¹ autorstwa senatora A. Owczarka g³osowa³o 53
senatorów, 34 by³o przeciw. Nowela wróci teraz do Sejmu, gdzie pos³owie ustosunkuj¹ siê do
zmiany postulowanej przez Senat.

Uchwalona pod przez Sejm nowelizacja wywo³a³a wiele kontrowersji. Pos³owie Prawa
i Sprawiedliwoœci za sprzeczne z konstytucj¹ uznali pozbawienie prezydenta wp³ywu na bez-
pieczeñstwo pañstwa przez to, i¿ nie bêdzie mia³ swych przedstawicieli w nowej komisji kwalifi-
kacyjnej.

Sejmowa ustawa przewiduje, ¿e ¿o³nierze czekaj¹cy na wydanie stanowiska komisji we-
ryfikacyjnej w swojej sprawie, bêd¹ mogli pozostawaæ w rezerwie kadrowej d³u¿ej ni¿ ustawo-
we dwa lata. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami czas pozostawania w rezerwie kadrowej
niezweryfikowanych ¿o³nierzy by³ych WSI up³ywa ostatecznie z koñcem wrzeœnia br.

Nowelizacja zak³ada, ¿e ¿o³nierze, którzy wykonuj¹ obowi¹zki w SKW lub SWW, a nie s¹
wyznaczeni na stanowiska w tych s³u¿bach, przy realizowaniu zadañ posiadaliby wszelkie up-
rawnienia i podlegali wszelkim obowi¹zkom, tak jak osoby formalnie wyznaczone na stanowis-
ka s³u¿bowe.

Zgodnie z ustaw¹, maksymalnie siedmioosobowy zespó³ maj¹cy dokoñczyæ proces we-
ryfikacji (poprzednia komisji zakoñczy³a dzia³alnoœæ z koñcem czerwca br.) powo³any ma byæ
przez ministra obrony narodowej. Dzia³a³by on w ramach MON, a nie jako niezale¿na instytu-
cja publiczna.
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty, ustawy – Karta Nauczyciela
oraz ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich

Do Sejmu wraca nowelizacja ustawy oœwiatowej. Senat zaproponowa³ wprowadzenie do
niej 10 poprawek. Uchwa³ê w tej sprawie podjêto 54 g³osami, 4 senatorów by³o przeciw,
a 29 wstrzyma³o siê od g³osu. Wprowadzenie zmian postulowa³y w swoich stanowiskach
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej. Propozycje poprawek przedstawili tak¿e senatorowie Piotr £.J. Andrzejewski i Ma-
riusz Witczak.

Podczas senackiej debaty dyskutowano m.in. o obowi¹zku noszenia przez uczniów
mundurków szkolnych. Senator P.£.J. Andrzejewski zg³osi³ wniosek, by nadal obowi¹zywa³
strój jednolity, jeœli sprzeciwu w tej sprawie nie z³o¿y³by dyrektor szko³y w porozumieniu z rad¹
szko³y, rad¹ rodziców i rad¹ pedagogiczn¹. Zdaniem senatora, dotychczas obowi¹zuj¹ca
ustawa nie zmusza do ¿adnych mundurków, mówi jedynie o noszeniu jednolitych strojów. Jak
stwierdzi³, nauczyciele s¹ czêsto bezradni wobec wyzywaj¹cych strojów uczniów i ich wygl¹du
i nie maj¹ mo¿liwoœci egzekwowania porz¹dku i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Dlatego po-
wszechna powinna byæ zasada obligatoryjnoœci dopuszczaj¹ca wyj¹tki.

Za obowi¹zkowymi mundurkami opowiedzia³ siê tak¿e senator Czes³aw Ryszka. Jego
zdaniem, o powodzeniu w wychowaniu decyduje ci¹g³oœæ. Zaapelowa³ do rodziców i dyrekto-
rów szkó³, by nawet, gdy stroje jednolite przestan¹ byæ obowi¹zkowe, utrzymali je w szko³ach.

Nowelizacja ustawy o systemie oœwiaty stanowi, ¿e jednolite stroje szkolne przestan¹
byæ obowi¹zkowe; dyrektor szko³y bêdzie móg³ wprowadziæ mundurki z w³asnej inicjatywy lub
na wniosek rady szko³y, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorz¹du uczniowskiego.
Wzór mundurków dyrektor ustali w uzgodnieniu z rad¹ rodziców. Szko³y, które nie wprowadz¹
obowi¹zku noszenia jednolitych strojów, bêd¹ musia³y w swoim statucie okreœliæ zasady ubie-
rania siê uczniów na terenie szko³y.

Od 1 wrzeœnia 2007 r. noszenie mundurków jest obowi¹zkowe we wszystkich publicz-
nych szko³ach podstawowych i gimnazjach. Wprowadzenie obligatoryjnych jednolitych strojów
szkolnych by³o pomys³em Romana Giertycha, ministra edukacji w rz¹dach Kazimierza Marcin-
kiewicza i Jaros³awa Kaczyñskiego.

„Powinniœmy zrobiæ wszystko, aby poprawiæ to, co zosta³o zepsute” – mówi³ podczas debaty
senator Zbigniew Szaleniec, który popar³ wprowadzone nowelizacj¹ zmiany. Podkreœla³, ¿e nale¿y
odci¹æ siê od wszystkiego, co wprowadzi³ Giertych. Senator przypomnia³, ¿e Platforma Obywatel-
ska od pocz¹tku opowiada³a siê za tym, by decyzje w sprawie mundurków pozostawiæ szko³om.

W opinii wiceminister edukacji narodowej Krystyny Szumilas, zaproponowany w noweli-
zacji zapis o decydowaniu o mundurkach przez ca³¹ spo³ecznoœæ szkoln¹ jest najlepszy, po-
niewa¿ zapobiega konfliktom. „Decydowaæ bêd¹ ci, którzy póŸniej ponios¹ konsekwencje
swojej decyzji: rodzice, bo to oni finansuj¹ zakup mundurków i nauczyciele, bo oni potem mu-
sz¹ egzekwowaæ noszenie mundurków” – powiedzia³a.

W g³osowaniu Senat odrzuci³ poprawkê zaproponowan¹ przez senatora P.£.J. Andrze-
jewskiego i pozostawi³ sejmowy zapis o zniesieniu obowi¹zku noszenia mundurków, oddaj¹cy
decyzjê w tej sprawie spo³ecznoœci szkolnej. Proponowan¹ zmianê popar³o 35 senatorów,
a 51 by³o przeciw.

W kolejnych g³osowaniach Izba wprowadzi³a 10 poprawek. Cztery z nich zmierzaj¹ do upo-
rz¹dkowania s³owniczka ustawy w zakresie definicji odnosz¹cych siê do szkolnictwa zawodo-
wego. Senackie komisje nauki oraz samorz¹du terytorialnego zwróci³y uwagê na niejasne, ich
zdaniem, kryterium, na podstawie którego zdefiniowano pojêcia: „szko³a rolnicza”, „szko³a leœna”
i „szko³a morska”, nie definiuj¹c jednoczeœnie innych szkó³ zawodowych, funkcjonuj¹cych na
podstawie przepisów ustawy o systemie oœwiaty (szkó³ medycznych oraz szkó³ prowadz¹cych
kszta³cenie w zawodach dla ¿eglugi œródl¹dowej). Zdaniem senackich komisji, wystarczaj¹ce
jest ustawowe dookreœlenie pojêæ „szko³y rolniczej’ i „szko³y leœnej”, gdy¿ w stosunku do nich
ustawa kszta³tuje rozwi¹zania prawne odnosz¹ce siê do ich tworzenia, prowadzenia oraz prze-
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jmowania od jednostek samorz¹du terytorialnego, w sposób znacznie odmienny od tych, które
obowi¹zuj¹ w stosunku do pozosta³ych rodzajów szkó³. Wziêto równie¿ pod uwagê, ¿e wprowa-
dzaj¹c definicjê szko³y morskiej, nie zachowano konsekwencji terminologicznej.

Ponadto Senat zwróci³ uwagê, ¿e w zwi¹zku ze zmian¹ zarówno merytoryczn¹, jak i re-
dakcyjn¹, przepisów okreœlaj¹cych zasady prowadzenia sto³ówek szkolnych, konieczna jest
zmiana art. 84a, który przewiduje odpowiednie stosowanie tych przepisów do szkó³ niepublicz-
nych. Pozostawienie art. 84a w obecnym brzmieniu skutkowa³oby niemo¿noœci¹ jego stoso-
wania ze wzglêdu na brak normy wskazuj¹cej organ uprawniony do okreœlenia zasad
korzystania ze sto³ówki w szkole niepublicznej.

Kolejna z poprawek Izby zmierza do zachowania jednolitego sposobu definiowania szkol-
nictwa zawodowego. W tym celu doprecyzowano definicjê „szko³y rolniczej” poprzez wskazanie,
¿e jest to szko³a ponadgimnazjalna, kszta³c¹ca wy³¹cznie w zawodach dla rolnictwa.

Doprecyzowano równie¿ zakres spraw, które podlegaj¹ wy³¹czeniu spod kompetencji
ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przy wydawaniu
przepisów wykonawczych, dotycz¹cych œwiadectw, dyplomów pañstwowych i innych druków
szkolnych. Z t¹ poprawk¹ merytorycznie zwi¹zana jest kolejna zmiana, która uszczegó³awia
zakres spraw regulowanych obecnie rozporz¹dzeniem ministra w³aœciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, dotycz¹cych œwiadectw, dyplomów pañstwowych i innych
druków szkolnych, które, po wejœciu w ¿ycie niniejszej nowelizacji, zostan¹ uregulowane przez
ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania.

Senat opowiedzia³ siê tak¿e za uszczegó³owieniem przepisu okreœlaj¹cego zasady dotowa-
nia publicznych przedszkoli, szkó³ podstawowych, oœrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy
o systemie oœwiaty oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadz¹
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W toku prac senackich zwrócono uwagê, i¿ umiejsco-
wienie przywo³anej regulacji w art. 80 ustawy o systemie oœwiaty oznacza, i¿ rozwi¹zanie to ma
dotyczyæ publicznych przedszkoli, szkó³, oœrodków i poradni prowadzonych przez osoby fizyczne
i prawne inne ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego, co jednak nie wynika wprost z brzmienia
przepisu. W celu unikniêcia w¹tpliwoœci interpretacyjnych doprecyzowano ten przepis.

Rozpatrywana przez Senat nowelizacja ustawy o systemie oœwiaty przywróci³a szko³om
prawo swobodnego wyboru programów nauczania oraz podrêczników, z jakich bêd¹ uczyæ siê
uczniowie. Z dotychczasowej ustawy wykreœlono zapisy mówi¹ce, ¿e szko³y mog¹ wybraæ do
trzech podrêczników do ka¿dego przedmiotu na danym poziomie kszta³cenia oraz ¿e wybra-
nego zestawu nie mo¿na zmieniaæ przez trzy lata. W intencji ustawodawcy, mia³o to doprowa-
dziæ do obni¿enia cen podrêczników.

W nowelizacji znalaz³o siê tak¿e upowa¿nienie ministra edukacji narodowej do wydania
rozporz¹dzenia reguluj¹cego kwestiê wynagrodzeñ nauczycieli i egzaminatorów pracuj¹cych
przy egzaminach zewnêtrznych, w tym przy ustnych maturach. Ponadto rozszerzono odpo-
wiedzialnoœæ dyscyplinarn¹ na nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego;
obecnie podlegaj¹ jej tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani. Zdecydowano te¿, ¿e nau-
czyciele ubiegaj¹cy siê o pracê bêd¹ mieli obowi¹zek przedstawienia zaœwiadczenia z Krajo-
wego Rejestru Karnego.

Okreœlono, ¿e przez niespe³nianie obowi¹zku szkolnego lub obowi¹zku nauki nale¿y ro-
zumieæ nieusprawiedliwion¹ nieobecnoœæ ucznia w okresie jednego miesi¹ca na co najmniej
50% obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów – przyjêta bez poprawek

Na podpis prezydenta czeka nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów.

Celem popartej przez Senat noweli jest zapewnienie prawid³owej realizacji ustawy
z 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wchodzi ona w ¿ycie
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1 paŸdziernika br. i wprowadza fundusz alimentacyjny, wspieraj¹cy œrodkami finansowymi
z bud¿etu pañstwa osoby uprawnione do alimentów. Przyznawanie i wyp³ata œwiadczeñ z fun-
duszu oraz dzia³ania wobec d³u¿ników stanowi¹ zadanie zlecone gminie z zakresu administra-
cji rz¹dowej. Ustawa zak³ada, ¿e d³u¿nik alimentacyjny ma obowi¹zek zwróciæ organowi
w³aœciwemu wierzyciela nale¿noœci (wraz z ustawowymi odsetkami) w wysokoœci œwiadczeñ
wyp³aconych uprawnionemu z funduszu alimentacyjnego.

Fundusz alimentacyjny, utworzony ustaw¹ z 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym,
zlikwidowano 1 maja 2004 r. ustaw¹ z 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych. Wpro-
wadzi³a ona zasi³ek rodzinny i system dodatków do tego œwiadczenia oraz œwiadczenia opie-
kuñcze. 1 czerwca 2005 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu wobec
d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, która okreœli³a zasady postêpowania
wobec osób zobowi¹zanych do œwiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytu³u wykonaw-
czego, je¿eli egzekucja komornicza by³a bezskuteczna. Przyznawa³a ona osobom samotnie
wychowuj¹cym dzieci, uprawnionym do alimentów zas¹dzonych przez s¹d (gdy egzekucja by-
³a bezskuteczna) tzw. zaliczkê alimentacyjn¹.

Ustawê z 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyjêto
w wyniku po³¹czenia prac nad obywatelskim projektem ustawy, wniesionym jeszcze w 2004 r.,
oraz nad projektem poselskim. Jej uchwaleniu towarzyszy³y intensywne dyskusje. Uchyla ona
ustawê o postêpowaniu alimentacyjnym wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce ali-
mentacyjnej.

Aby zapewniæ prawid³owe jej stosowanie, nale¿a³o dokonaæ jej nowelizacji jeszcze
w okresie vacatio legis, wprowadzaj¹c niezbêdne zmiany zarówno ze wzglêdów merytorycz-
nych i prawnych, jak i legislacyjnych. W noweli przewidziano m.in. przyznawanie alimentów ró-
wnie¿ cudzoziemcom oraz egzekwowanie tych œwiadczeñ od osób zatrudnionych na umowê
o dzie³o czy maj¹cych kontrakt mened¿erski.

Senat zapozna³ siê z informacj¹
Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego Rzeczypospolitej Polskiej
o dzia³alnoœci S¹du Najwy¿szego w roku 2007

Sprawozdanie przedstawi³ senatorom prezes Lech Gardocki. Jak poinformowa³, w 2007 r. odno-
towano znaczny wzrost liczby spraw wnoszonych do S¹du Najwy¿szego. Jego zdaniem, wa¿nym
i wartym podkreœlenia aspektem funkcjonowania tej instytucji jest dzia³anie na rzecz ujednolicenia
orzecznictwa i wyk³adni przepisów prawa. Nastêpnie prezes omówi³ najwa¿niejsze, jego zdaniem,
orzeczenia podjête w ubieg³ym roku przez poszczególne izby S¹du Najwy¿szego.
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Podsumowuj¹c swoje wyst¹pienie, prezes L. Gardocki zwróci³ uwagê, ¿e sprawnoœæ po-
stêpowania w S¹dzie Najwy¿szym zosta³a w 2007 r. utrzymana. Wprawdzie nast¹pi³ niewielki
wzrost liczby spraw zaleg³ych, ale jest to spowodowane znacznym wzrostem wp³ywu wszyst-
kich spraw i ma charakter przejœciowy. Sprawy w Izbie Cywilnej rozpoznawane s¹ w terminie
siedmiu, oœmiu miesiêcy, w Izbie Pracy oraz w Izbie Karnej w ci¹gu szeœciu miesiêcy, a w Izbie
Wojskowej na bie¿¹co. W opinii prezesa, jest to tzw. rozs¹dny termin, zgodny ze standardami
europejskimi. Jak stwierdzi³, jest to poziom, którego nie musimy siê wstydziæ.

Inicjatywa senacka – projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat przyj¹³ nowelizacjê maj¹c¹ u³atwiæ firmom rozliczenia podatkowe. Jej celem jest
wyd³u¿enie terminu wp³acania ostatniej w roku podatkowym miesiêcznej zaliczki na podatek
do 31 grudnia i tym samym zwiêkszenie p³ynnoœci finansowej ma³ych przedsiêbiorców prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ opodatkowan¹ podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu projektu, zg³oszonego przez grupê senatorów
Platformy Obywatelskiej i rekomendowanego przez dwie komisje senackie: Gospodarki Naro-
dowej i Ustawodawcz¹, Senat podj¹³ jednomyœlnie, 85 g³osami.

Zgodnie z senack¹ inicjatyw¹ jednoosobowe firmy nie bêd¹ musia³y wp³acaæ zaliczek za
ostatni miesi¹c w podwójnej wysokoœci. W myœl obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów podatnicy
osi¹gaj¹cy dochody z dzia³alnoœci gospodarczej oraz z najmu lub dzier¿awy wp³acaj¹ zaliczki
na podatek do 20 dnia nastêpnego miesi¹ca. Zaliczkê za grudzieñ wp³aca siê do 20 grudnia,
razem z zaliczk¹ listopadow¹.

W opinii senatorów, system ten powoduje, ¿e podatnik, op³acaj¹cy zaliczki miesiêcznie,
w grudniu w jednym dniu musi zap³aciæ zaliczki w podwójnej wysokoœci. Grozi to zachwianiem
lub utrat¹ przez firmê p³ynnoœci finansowej w szczególnym okresie zwi¹zanym z koñcem roku
kalendarzowego, który jest czasem wzmo¿onych zakupów i wyp³at dla pracowników.

Teraz senacki projekt trafi do Sejmu, który pracuje ju¿ nad dalej id¹cym projektem przy-
gotowanym przez pos³ów z Komisji „Przyjazne Pañstwo”. Jego pierwsze czytanie odby³o siê
10 lipca br. Przewiduje on, ¿e zaliczki za grudzieñ mo¿na by wp³acaæ do 20 stycznia nastêpne-
go roku, zak³ada ponadto wprowadzenie analogicznych zmian w ustawie o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (CIT). Poselska nowelizacja mia³aby wejœæ w ¿ycie 1 paŸdziernika br.,
tymczasem zmiana proponowana przez Senat – 1 stycznia 2009 r.

Senackie rozwi¹zanie uzyska³o poparcie Ministerstwa Finansów. Resort uwa¿a, ¿e okre-
œlenie terminu wp³aty grudniowej zaliczki do 31 grudnia, a nie do 20 stycznia, nie spowoduje
negatywnych skutków dla bud¿etu.

Senat wniós³ do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat przyj¹³ projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, któ-
ry umo¿liwi pracê dla by³ego pracodawcy bez utraty prawa do 19% podatku liniowego. Projekt,
zg³oszony przez grupê senatorów Platformy Obywatelskiej, poparty przez senackie komisje:
Gospodarki Narodowej i Ustawodawcz¹, trafi teraz do Sejmu. W inicjatywie przewidziano, ¿e
proponowane zmiany mia³yby wejœæ w ¿ycie 1 stycznia 2009 r.

Postulowane przez Izbê rozwi¹zania maj¹ umo¿liwiæ osobom prowadz¹cym jednoosobo-
w¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wykonywanie zleceñ na rzecz swoich poprzednich pracodawców.

Wed³ug obowi¹zuj¹cej ustawy o PIT, osoba pracuj¹ca w ramach samozatrudnienia, opo-
datkowanego 19-procentowym podatkiem liniowym, nie mo¿e œwiadczyæ us³ug na rzecz pra-
codawcy, u którego by³a zatrudniona w tym samym lub poprzednim roku podatkowym.
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Ewentualne przyjêcie zlecenia odpowiadaj¹cego poprzednio wykonywanej pracy wi¹¿e siê
z utrat¹ prawa do podatku liniowego i koniecznoœci¹ zap³aty zaleg³ych zaliczek na podatek do-
chodowy (wraz z odsetkami), obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej.

W uzasadnieniu projektu autorzy zwrócili uwagê, ¿e w ubieg³ym roku wesz³a w ¿ycie
zmiana ustawy o PIT, umo¿liwiaj¹ca organom podatkowym œciganie przypadków fa³szywego
samozatrudnienia. W zwi¹zku z tym dalsze utrzymywanie ograniczenia jest nieuzasadnione,
a proponowane rozwi¹zanie wp³ynie pozytywnie na rynek pracy.

Zgodnie z projektem osoba prowadz¹ca w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bêdzie mog³a
wykonywaæ us³ugi na rzecz firmy, w której pracowa³a w poprzednim roku. Przyjêcie zlecenia
w tym samym roku podatkowym w dalszym ci¹gu bêdzie siê wi¹zaæ z utrat¹ prawa do podatku
liniowego.

Nowelizacji nie bêdzie siê sprzeciwiaæ Ministerstwo Finansów. Zdaniem wiceminister El-
¿biety Chojny-Duch, ka¿da zmiana korzystna dla podatników i zmierzaj¹ca do wsparcia ela-
stycznych form zatrudnienia jest zasadna. Resort finansów nie obawia siê negatywnych
skutków bud¿etowych, które mog³aby wywo³aæ nowelizacja.

Inicjatywa senacka – projekt ustawy o zmianie ustawy
o rachunkowoœci

Senat postanowi³ wnieœæ do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o rachunkowoœci. Przygo-
towany przez Komisjê Gospodarki Narodowej projekt popar³o 50 senatorów, 34 by³o przeciw,
1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu.

Senacka inicjatywa nak³ada na wszystkie Spó³dzielcze Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredyto-
we (SKOK) obowi¹zek przedstawiania sprawozdañ finansowych do oceny bieg³ych rewiden-
tów. Przewiduje tak¿e odebranie SKOK-om prawa do sporz¹dzania uproszczonych
sprawozdañ finansowych.

Wed³ug danych Krajowej Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnoœciowo-Kredytowej w marcu br.
26 z 67 dzia³aj¹cych kas spe³nia³o wymogi ustawy o rachunkowoœci (dotycz¹ce wielkoœci za-
trudnienia, wielkoœci aktywów i wielkoœci przychodów) i tym samym musia³o poddawaæ spra-
wozdania finansowe opinii bieg³ego rewidenta.

Jak napisano w uzasadnieniu senackiego projektu, SKOK-i s¹ instytucjami pe³ni¹cymi
specyficzn¹ rolê w polskim systemie gospodarczym. Podobnie jak banki s¹ osobami prawny-
mi, utworzonymi na podstawie ustawy, uprawnionymi do wykonywania czynnoœci obci¹¿a-
j¹cych ryzykiem œrodki powierzone pod tytu³em zwrotnym. Mimo, ¿e SKOK-i nie podlegaj¹
dyrektywie unijnej w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci przez instytucje kredy-
towe, spe³niaj¹ one – zdaniem Izby – definicjê instytucji kredytowych, przyjêt¹ w tej dyrektywie.

W uzasadnieniu wskazano tak¿e, ¿e w ostatnich kilku latach nastêpowa³ dynamiczny roz-
wój Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo-Kredytowych, a ich dzia³alnoœæ stawa³a siê coraz
bardziej zbli¿ona do dzia³alnoœci banków. W 1992 r. kasy mia³y aktywa o wartoœci 4,2 mln z³
i udzieli³y prawie 3 mln z³ po¿yczek. W 2007 r. dane te wynios³y odpowiednio 7,3 mld z³ i 5,1 mld.

Zgodnie z senackim projektem, kasy – podobnie jak banki i zak³ady ubezpieczeñ – nie
bêd¹ mog³y sporz¹dzaæ sprawozdañ uproszczonych. W opinii Senatu, zwiêkszy to transpa-
rentnoœæ sprawozdañ finansowych SKOK-ów dla ich cz³onków.

Senat zaproponowa³, by postulowana nowelizacja ustawy o rachunkowoœci wesz³a w ¿y-
cie 1 stycznia 2009 r. i mia³a zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdañ finansowych za rok
obrotowy rozpoczynaj¹cy siê w 2009 r. Chodzi tu o zapewnienie odpowiedniego czasu na
przygotowanie spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych do badania sprawozdañ fi-
nansowych.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu wniesionego do Sejmu, podczas prac nad noweli-
zacj¹ zasiêgniêto opinii partnerów spo³ecznych – Krajowej Spó³dzielczej Kasy Oszczê-
dnoœciowo-Kredytowej i Zwi¹zku Banków Polskich. Krajowa Spó³dzielcza Kasa Oszczêdno-
œciowo-Kredytowa zaproponowa³a senatorom dodanie do ustawy o rachunkowoœci przepi-
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sów umo¿liwiaj¹cych sporz¹dzanie skonsolidowanych sprawozdañ finansowych kasy
krajowej i spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych. Tej opinii nie podzielili autorzy
projektu, kieruj¹c siê stanowiskiem ministra finansów. ¯adnych zastrze¿eñ do inicjatywy Ko-
misji Gospodarki Narodowej nie zg³osi³ natomiast drugi partner – Zwi¹zek Banków Polskich.

W opinii senatorów, wejœcie w ¿ycie projektowanej ustawy nie spowoduje wydatków ze
strony bud¿etu pañstwa ani nie wp³ynie na dochody jednostek samorz¹du terytorialnego. Jest
ona tak¿e zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Pozosta³e prace Izby

Senat odwo³a³ przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej

Izba, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³a³a senatora Macieja Klimê
z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej. Uchwa³a w tej sprawie wesz³a w ¿ycie
z dniem podjêcia, 11 lipca br.

Senat przyj¹³ bez poprawek:

� ustawê uchylaj¹c¹ ustawê o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego,
� ustawê o ratyfikacji Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych, spo-

rz¹dzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.,
� ustawê o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leœnictwa, sporz¹dzonej w Joensuu

dnia 28 sierpnia 2003 r.,
� ustawê o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwa³ych zanieczyszczeñ organicz-

nych, sporz¹dzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.,
� ustawê o zmianie ustawy o paszach.

Oœwiadczenia

Oœwiadczenia z³o¿yli senatorowie: Tadeusz Skorupa, Stanis³aw Piotrowicz, Piotr £.J.
Andrzejewski, Tadeusz Gruszka, Zbigniew Cichoñ, Krzysztof Kwiatkowski, Maciej
Grubski, Waldemar Kraska, Ryszard Knosala, Kazimierz Kleina, Gra¿yna Sztark, Lucjan
Cichosz, Stanis³aw Kogut, Stanis³aw Bisztyga, Antoni Motyczka, Andrzej Person, Bar-
bara Borys-Damiêcka, Jan Wyrowiñski, Janusz Rachoñ, Piotr Wach, Ryszard Bender,
Janina Fetliñska, Grzegorz Wojciechowski, Grzegorz Banaœ, Bohdan Paszkowski, W³a-
dys³aw Dajczak, Piotr Zientarski, Maciej Klima, Przemys³aw B³aszczyk, Henryk WoŸ-
niak, W³adys³aw Sidorowicz, Ma³gorzata Adamczak, Eryk Smulewicz, Marek Rocki, Piotr
Gruszczyñski.
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Prezydium Senatu

22. posiedzenie Prezydium Senatu

10 lipca br. odby³o siê 22. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium, na wniosek przewodnicz¹cego Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, wyrazi-

³o zgodê na zorganizowanie 23 wrzeœnia br. konferencji „Zasada pomocniczoœci w polskim ¿y-
ciu publicznym ze szczególnym uwzglêdnieniem systemu zabezpieczenia spo³ecznego”. Jej
celem jest przygotowanie za³o¿eñ przysz³ych prac ustawodawczych nad rozwi¹zaniami insty-
tucjonalnymi s³u¿¹cymi stosowaniu zasady pomocniczoœci w obszarze polityki spo³ecznej.
Konferencja ma tak¿e du¿e znaczenie dla kontynuowania i rozwijania wspó³pracy miêdzyna-
rodowej w tym zakresie.

Podczas posiedzenia zapoznano siê z informacj¹ o powstaniu Parlamentarnego Zespo³u
ds. Osób Niepe³nosprawnych oraz Parlamentarnego Zespo³u ds. Osób Starszych. Prezydium
przyjê³o do wiadomoœci regulaminy i sk³ady obu zespo³ów.

Prezydium Senatu omówi³o projekt obchodów Roku Polskiej Demokracji w 2009 r., przy-
gotowany przez wicemarsza³ek Krystynê Bochenek we wspó³pracy z Biurem Informacji i Do-
kumentacji Kancelarii Senatu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz podkreœli³, ¿e szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na pla-
nowane wydarzenia o charakterze miêdzynarodowym:
� Zgromadzenie Trójstronne (polsko-litewsko-ukraiñskie) planowane wstêpnie na maj 2009 r.,
� spotkanie przewodnicz¹cych parlamentów Grupy Wyszehradzkiej planowane na 4 czerwca

2009 r.,
� spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy planowane na wrzesieñ 2009 r.

Dyrektor Biura Informacji i Dokumentacji Andrzej Dziubecki poinformowa³, ¿e zaplano-
wane na 5 grudnia br. otwarcie wystawy „Tradycje polskiego parlamentaryzmu” w brukselskiej
siedzibie Parlamentu Europejskiego zostanie przesuniête na styczeñ lub luty przysz³ego roku,
w Senacie wystawa zostanie natomiast pokazana na prze³omie grudnia br. i stycznia 2009 r.

Wicemarsza³ek K. Bochenek zobowi¹za³a siê do przygotowania projektu uchwa³y Sena-
tu w sprawie ustanowienia roku 2009 – Rokiem Polskiej Demokracji. Zaproponowa³a tak¿e, ¿e
przygotuje projekt konkursu dla m³odzie¿y, dotycz¹cego edukacji obywatelskiej, który zakoñ-
czy³by siê zorganizowaniem w Senacie konferencji.

Oddzieln¹ inicjatyw¹ bêdzie konkurs na plakat poœwiêcony obchodom Roku Polskiej De-
mokracji, który zostanie og³oszony ju¿ we wrzeœniu br.

Prezydium zdecydowa³o, ¿e te inicjatywy zostan¹ wpisane do harmonogramu wydarzeñ
planowanych na 2009 r. w ramach obchodów Roku Polskiej Demokracji.

Prezydium Senatu wstêpnie zaakceptowa³o projekt przysz³orocznych obchodów. Zdecy-
dowano tak¿e o mo¿liwoœci wprowadzania do niego zmian oraz powracania do tego tematu
raz w miesi¹cu podczas posiedzeñ prezydium.

Sprawy polonijne:

I. Prezydium rozpatrzy³o wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym oraz
przyznanie dotacji na ich wykonanie:
� Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Chor¹giew Kielecka im. Stefana ¯eromskiego w Kielcach:

„Barwy ziemi naszej”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 225 000 z³, postulowana kwota
dotacji – 190 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o
dotacjê w wysokoœci 95 000 z³.

� Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Oddzia³ Mi³oœni-
ków Ko³omyi „Pokucie” we Wroc³awiu: warsztaty artystyczne i obóz letni dla polskiego
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zespo³u m³odzie¿owego „Ko³omyjka” z Ko³omyi (Ukraina). Ca³kowity koszt realizacji
zadania – 32 000 z³, postulowana kwota dotacji – 20 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o
wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 20 000 z³.

� Caritas Polska w Warszawie: paczki œwi¹teczne dla Polaków na Wschodzie. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 880 000 z³, postulowana kwota dotacji – 800 000 z³. Prezydium po-
stanowi³o od³o¿yæ rozpatrzenie wniosku.

� Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia³ w Przemyœlu: III Bukowiñskie Spotkania
ze Sztuk¹ na Ukrainie, Mo³dawii i Polsce z udzia³em artystów niepe³nosprawnych pod has-
³em „Polscy artyœci Polonii na Wschodzie”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 36 289 z³,
postulowana kwota dotacji – 27 356 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przy-
zna³o dotacjê w wysokoœci 27 356 z³.

� Fundacja „Centrum Twórczoœci Narodowej” w Warszawie: „Ojczyzna – Polszczyzna” – letni
obóz jêzykowy. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 45 500 z³, postulowana kwota dotacji
– 41 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego
odrzuceniu.

� Fundacja „Centrum Twórczoœci Narodowej” w Warszawie: „Kultura i nauka – tradycj¹ i przy-
sz³oœci¹” – cykl jesiennych paneli naukowych na pograniczu kultur. Ca³kowity koszt realiza-
cji zadania – 95 280 z³, postulowana kwota dotacji – 88 980 z³. Prezydium rozpatrzy³o
wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

� Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro-Akademia” w £odzi: paczki z darami œwi¹te-
cznymi (¿ywnoœæ, ksi¹¿ki, kalendarze, odzie¿, leki, artyku³y higieniczne i gospodarcze, w tym
artyku³y gospodarstwa domowego) dla polskich kombatantów ¿yj¹cych na Syberii, Wscho-
dniej Ukrainie i w Republice Mo³dawii. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 60 230 z³, postulo-
wana kwota dotacji – 57 778 z³. Prezydium postanowi³o od³o¿yæ rozpatrzenie wniosku.

� Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: „Dzieje Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
poza granicami kraju” – konferencja popularnonaukowa dedykowana pamiêci ks. pra³ata
Zdzis³awa Peszkowskiego. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 32 000 z³, postulowana kwo-
ta dotacji – 9600 z³. Prezydium przyjê³o do wiadomoœci informacjê, ¿e wnioskodawcy zwró-
cili siê o wycofanie wniosku.

� Unia Katolickich Stowarzyszeñ Rodzin Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie: obozy
szkoleniowo-wypoczynkowe dla rodzin polskich zamieszka³ych na Ukrainie – Lwów, Mo-
œciska, Po³upanówka, ¯ytomierz, Kijów. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 51 280 z³, po-
stulowana kwota dotacji – 42 700 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie
i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 42 700 z³.

� Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: wsparcie metodyczne harcerstwa pol-
skiego na Wschodzie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 90 300 z³, postulowana kwota do-
tacji – 81 200 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o
o jego odrzuceniu.

� Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: uzupe³nienie bazy informatycznej
w Œredniej Szkole Polskiej im. J. Pi³sudskiego w Daugavpils, na £otwie. Ca³kowity koszt rea-
lizacji zadania – 60 000 z³, postulowana kwota dotacji – 60 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o
wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 28 442 z³ (w tym koszty
poœrednie do kwoty 1422 z³).

� Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: dofinansowanie „II polonijnych spot-
kañ z histori¹ najnowsz¹” – kursu organizowanego przez IPN. Ca³kowity koszt realizacji za-
dania – 162 154 z³, postulowana kwota dotacji – 88 564 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek
pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 81 434 z³ (w tym koszty poœrednie
do kwoty 6000 z³).

� Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: organizacja obozu – konferencji „War-
toœci narodowe w kulturze m³odzie¿owej Polaków na Litwie”. Ca³kowity koszt realizacji zada-
nia – 49 720 z³, postulowana kwota dotacji – 49 720 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek
negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
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� Fundacja „Wileñszczyzna” w Warszawie: pomoc humanitarna „Wigilijna Paczka”. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 30 000 z³, postulowana kwota dotacji – 27 000 z³. Prezydium po-
stanowi³o od³o¿yæ rozpatrzenie wniosku.

� Fundacja „Wileñszczyzna” w Warszawie: polonijny obóz psychologiczny. Ca³kowity koszt
realizacji zadania – 36 800 z³, postulowana kwota dotacji – 27 500 z³. Prezydium rozpatrzy³o
wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

� Uczniowski Klub Sportowy „Bursa – Pu³awy” w Pu³awach: obóz sportowo-wypoczynkowy
– Pu³awy 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 40 850 z³, postulowana kwota dotacji
– 28 150 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w wysokoœci 28 150 z³.

� Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granic¹
w 2008 r. (nowe zadania). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 879 089 z³, postulowana kwo-
ta dotacji – 293 949 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o
dotacjê w wysokoœci 130 307 z³ (w tym koszty poœrednie liczone zgodnie ze stawk¹ dla da-
nego regionu).

� Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granic¹
w 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 3 570 671 z³, postulowana kwota dotacji
– 87 351 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wy-
sokoœci 19 729 z³ (w tym koszty poœrednie liczone zgodnie ze stawk¹ dla danego regionu).

� Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzia³alnoœci Muzycznej w Bia³ymstoku: prezentacja pol-
skiej muzyki klasycznej wœród Polonii ukraiñskiej – koncerty symfoniczne Orkiestry Opery
i Filharmonii Podlaskiej we Lwowie, Chmielnickim i Kijowie. Ca³kowity koszt realizacji zada-
nia – 236 896 z³, postulowana kwota dotacji – 212 896 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek ne-
gatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.

II. Prezydium Senatu zapozna³o siê z informacj¹ dotycz¹c¹ wniosków o zlecenie zada-
nia o charakterze programowym z³o¿onych po terminie, które wp³ynê³y do Kancelarii
Senatu do 8 lipca br.:
� Wniosek Studenckiej Miêdzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków w Z¹bkach: serwis inter-

netowy dla m³odzie¿y polskiego pochodzenia studiuj¹cej w Polsce „Student polonijny”.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 11 000 z³, postulowana kwota dotacji – 11 000 z³. Prezy-
dium nie wyrazi³o zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.

� Wniosek Studenckiej Miêdzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków w Z¹bkach: obóz
integracyjno-kulturoznawczy. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 28 500 z³, postulowana
kwota dotacji – 28 500 z³. Prezydium nie wyrazi³o zgody na dopuszczenie wniosku do pod-
dania procedurze.

� Wniosek Fundacji „Wileñszczyzna” w Warszawie: „Festiwal Kresowy” na Nowym Œwiecie,
w Warszawie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 155 350 z³, postulowana kwota dotacji –
47 850 z³. Prezydium nie wyrazi³o zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.

� Wniosek Stowarzyszenia Przyjació³ i Wychowanków Zespo³u Tañca Ludowego Uniwersyte-
tu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie: studium folklorystyczne dla instruktorów zespo-
³ów polonijnych. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 160 660 z³, postulowana kwota do-
tacji – 160 660 z³. Prezydium nie wyrazi³o zgody na dopuszczenie wniosku do poddania
procedurze.

III. Sprawy ró¿ne:

Prezydium wyrazi³o zgodê na przedyskutowanie na swoim nastêpnym posiedzeniu spra-
wy dotycz¹cej szko³y w Jekabpils, na £otwie.

Marsza³ek B. Borusewicz przekaza³ cz³onkom prezydium – do zapoznania siê i rozpa-
trzenia na nastêpnym posiedzeniu – projekt uchwa³y w sprawie okreœlenia kierunków dzia³añ
na rzecz Polonii i Polaków za granic¹ w latach 2009–2011 oraz projekt uchwa³y w sprawie
okreœlenia priorytetów zlecania zadañ w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹
w 2009 r.
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Podczas posiedzenia przedyskutowano tak¿e kwestiê oœwiadczeñ senatorskich, sk³ada-
nych przez senatorów podczas posiedzeñ plenarnych Senatu. Prezydium zdecydowa³o, aby
nie do³¹czaæ kopii tych oœwiadczeñ do wersji roboczej protoko³u z posiedzenia Senatu, nato-
miast do³¹czaæ je jedynie do jego wersji oficjalnej.

Wicemarsza³ek K. Bochenek poinformowa³a, ¿e mecz pi³ki no¿nej „Senat kontra Senat”
odbêdzie siê 4 paŸdziernika br. na stadionie Górnika Zabrze w Zabrzu.

Marsza³ek B. Borusewicz zasygnalizowa³ potrzebê zmiany Regulaminu Senatu doty-
cz¹c¹ usprawiedliwiania nieobecnoœci senatorów, którym przys³uguje dodatek za pracê w Ko-
misji Ustawodawczej i Komisji Spraw Unii Europejskiej. Marsza³ek zobowi¹za³ szefa
Kancelarii Senatu minister Ewê Polkowsk¹ do przygotowania projektu uchwa³y w tej sprawie.
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Z prac komisji senackich

1 lipca 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza kontynuowa³a rozpatrywanie wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z 24 kwietnia 2007 r., dotycz¹cego ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks cywilny.

Przewodnicz¹cy komisji senator Krzysztof Kwiatkowski przypomnia³, ¿e kwestia przedwojen-
nych obligacji, której dotyczy wyrok, by³a przedmiotem posiedzenia 27 marca br. Komisja postanowi-
³a wówczas wyst¹piæ do marsza³ka Senatu z proœb¹ o wystosowanie do prezesa Rady Ministrów
pisma o podjêcie wspó³pracy w celu wykonania rozpatrywanego orzeczenia. Senator omówi³ treœæ
pisma ministra finansów z 19 czerwca br., w którym stwierdzono, ¿e obecnie brak jest uzasadnienia
dla tworzenia specjalnych przepisów prawnych dotycz¹cych przedwojennych obligacji Skarbu Pañ-
stwa. Minister finansów wskaza³ tak¿e, ¿e rozpatrywany wyrok nie wp³ywa na bieg okresu przeda-
wnienia, a ponadto daje jedynie mo¿liwoœæ, a nie powoduje obowi¹zku podjêcia dzia³añ
legislacyjnych, maj¹cych na celu uporz¹dkowanie sytuacji posiadaczy przedwojennych obligacji
Skarbu Pañstwa. Ich posiadacze maj¹ bowiem od 11 maja br. mo¿liwoœæ dochodzenia przed
s¹dami powszechnymi swoich roszczeñ dotycz¹cych zwaloryzowania ich wartoœci.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Piotr Radziewicz stwierdzi³, ¿e
w zwi¹zku z otrzymaniem pisma ministra finansów Komisja Ustawodawcza ma teraz obowi¹zek
udzielenia odpowiedzi marsza³kowi Senatu, czy bêdzie wystêpowa³a z inicjatyw¹ ustawodaw-
cz¹, czy te¿ nie widzi takiej potrzeby lub zaproponuje ministrowi podjêcie okreœlonych rozwi¹zañ
prawnych. W opinii P. Radziewicza, komisja powinna zwróciæ siê do marsza³ka, by zgodnie z art.
85b Regulaminu Senatu wyst¹pi³ do prezesa Rady Ministrów o rozwa¿enie mo¿liwoœci opraco-
wania aktu normatywnego, na którego podstawie zosta³aby przeprowadzona akcja rejestracji
przedwojennych obligacji skarbowych (wzorem akcji przedwojennych i powojennych z lat czter-
dziestych ubieg³ego wieku). Rejestracja pozwoli³aby oceniæ skalê wydatków bud¿etu pañstwa
na wykup obligacji, a tak¿e okreœliæ przybli¿ony termin ich wykupu. Przyjêcie jednakowych za-
sad ustawowych uregulowania sytuacji prawnej osób posiadaj¹cych przedwojenne obligacje
skarbowe pozwoli³oby na ustalenie wysokoœci zap³aty do odpowiedniego u³amka wartoœci praw
inkorporowanych w obligacjach, stosowanie do aktualnych mo¿liwoœci bud¿etowych.

Senator K. Kwiatkowski podzieli³ opiniê senackiego biura legislacyjnego i zaproponowa³,
by Komisja Ustawodawcza wyst¹pi³a do marsza³ka Senatu z proœb¹ o wystosowanie do preze-
sa Rady Ministrów pisma o podjêcie wspó³pracy w celu wykonania rozpatrywanego orzeczenia.
W g³osowaniu senatorowie jednomyœlnie poparli przedstawiony wniosek. W zwi¹zku z tym komi-
sja odroczy³a decyzjê w sprawie podjêcia inicjatywy ustawodawczej realizuj¹cej wyrok Trybuna-
³u Konstytucyjnego z 24 kwietnia 2007 r., dotycz¹cy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia senatorowie przyst¹pili do rozpatry-
wania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 24 paŸdziernika 2007 r., dotycz¹cego ustawy
– Prawo o ustroju s¹dów powszechnych. W orzeczeniu trybuna³ stwierdzi³, ¿e art. 135 tej usta-
wy odnosz¹cy siê do asesorów s¹dowych jest niezgodny z konstytucj¹.

Jak przypomnia³ przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej, kwestia statusu ustrojowego
asesora s¹dowego, a tak¿e reformy systemu naboru kadr do organów wymiaru sprawiedliwo-
œci w œwietle rozpatrywanego wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego by³a przedmiotem semina-
ryjnego posiedzenia komisji 25 kwietnia br., w którym wziê³o udzia³ wielu goœci, przedstawicieli
ró¿nych zawodów prawniczych. Senator stwierdzi³, ¿e obecnie nale¿a³oby podj¹æ dzia³ania
zmierzaj¹ce do wydania postanowienia sygnalizacyjnego.

Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego P. Radziewicz wskaza³, i¿ orzekaj¹c
o niekonstytucyjnoœci art. 135 prawa o ustroju s¹dów powszechnych, trybuna³ nie wykluczy³
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mo¿liwoœci istnienia instytucji asesora s¹dowego. Zakwestionowa³ natomiast jej normatywny
charakter, maj¹c na uwadze okolicznoœæ powierzania asesorom (przez ministra sprawiedliwo-
œci, a wiêc przedstawiciela egzekutywy) orzekania, czyli wykonywania funkcji wymiaru spra-
wiedliwoœci, bez niezbêdnych konstytucyjnie gwarancji niezawis³oœci i niezale¿noœci.
Z powodu wagi spo³ecznej zakwestionowanej regulacji, jej systemowego charakteru, a tak¿e
ze wzglêdu na kluczowe znaczenie dla przysz³ego modelu naboru kadr do organów wymiaru
sprawiedliwoœci wydaje siê, ¿e opracowanie ustawy wykonuj¹cej wyrok Trybuna³u Konstytu-
cyjnego z 24 paŸdziernika 2007 r. powinno zostaæ poprzedzone wyst¹pieniem marsza³ka Se-
natu (na podstawie art. 85b regulaminu Izby) do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem
o podjêcie wspó³pracy w celu wykonania tego orzeczenia.

Propozycjê przedstawion¹ przez P. Radziewicza popar³ senator K. Kwiatkowski i zapro-
ponowa³, aby komisja wyst¹pi³a w tej sprawie do marsza³ka Senatu. W g³osowaniu Komisja
Ustawodawcza jednomyœlnie popar³a ten wniosek, jednoczeœnie odraczaj¹c decyzjê w spra-
wie podjêcia inicjatywy ustawodawczej realizuj¹cej wykonanie rozpatrywanego wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego.

2 lipca 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w celu rozpatrze-
nia ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy
o postêpowaniu w sprawach nieletnich.

Sejmow¹ nowelizacjê, uchwalon¹ na podstawie trzech projektów poselskich i projektu
wniesionego przez radê Ministrów, omówi³a sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodo-
wej Krystyna Szumilas. W swoim wyst¹pieniu wiceminister zwróci³a uwagê na du¿e zró¿nico-
wanie materii proponowanych zmian.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które
wskaza³o na szereg nieœcis³oœci w sformu³owaniu niektórych przepisów rozpatrywanej ustawy
i przedstawi³o propozycje wprowadzenia poprawek.

Rozpatrywana nowela sejmowa zawiera szeroki zakres tematyczny zmian i obejmuje
m.in. kwestie dotycz¹ce prowadzenia szkó³ zawodowych (rolniczych, leœnych i morskich),
kompetencji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wynagrodzeñ egzaminatorów i nauczycieli
z tytu³u udzia³u w przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów, realizacji obowi¹zku przygo-
towania przedszkolnego, obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki, zasad ustalania zestawów
programów wychowania przedszkolnego, szkolnych zestawów programów nauczania i szkol-
nych zestawów podrêczników, zniesienia ustawowego obowi¹zku noszenia przez uczniów je-
dnolitego stroju szkolnego, a tak¿e finansowania szkó³ oraz pomocy stypendialnej.

Nowelizacja Karty Nauczyciela zak³ada obowi¹zek przedstawiania informacji o niekaralno-
œci z Krajowego Rejestru Karalnego przez nauczyciela przy nawi¹zywaniu stosunku pracy oraz
objêcie przepisami o odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej wszystkich nauczycieli (dotychczas od-
powiedzialnoœci dyscyplinarnej podlegali jedynie nauczyciele mianowani i dyplomowani).

Zmiany wprowadzone w ustawie o postêpowaniu w sprawach nieletnich maj¹ charakter
porz¹dkuj¹cy i zmierzaj¹ do usuniêcia z ustawy oœrodków szkolno-wychowawczych, ponie-
wa¿ podmioty te obecnie nie istniej¹ w systemie oœwiaty, a tym samym nie powinny byæ wyka-
zywane wœród placówek systemu oœwiaty, w których s¹d mo¿e umieœciæ ma³oletniego.

W trakcie dyskusji uzgodniono na podstawie opinii senackiego biura legislacyjnego treœæ po-
prawek porz¹dkuj¹cych do rozpatrywanej, które zg³osi³ nastêpnie senator Kazimierz Wiatr. Komi-
sja popar³a jednomyœlnie zg³oszone zmiany i postanowi³a zaproponowaæ Senatowi wprowadzenie
9 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz
ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich. Na sprawozdawcê stanowiska Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu podczas posiedzenia plenarnego wybrano senatora S³awomira Kowalskiego.
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3 lipca 2008 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska rozpa-
trywali ustawê o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich
oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci.

Przyjêcie ustawy, wniesionej do Sejmu przez Radê Ministrów jako projekt pilny, reko-
mendowa³ i uzasadnia³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur £a-
wniczak. Jak stwierdzi³, zaproponowane w nowelizacji rozwi¹zania maj¹ zachêciæ rolników
i zak³ady ubezpieczeñ do powszechnego zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych
i zwierz¹t gospodarskich od powoduj¹cych straty zdarzeñ losowych. Wiele z przyjêtych zmian
zmierza do doprecyzowania istniej¹cych przepisów, dotycz¹cych wysokoœci dop³at do sk³a-
dek, dotacji celowej, a tak¿e ubezpieczenia obowi¹zkowego.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które-
go przedstawicielka omówi³a przebieg prac sejmowych nad pilnym projektem rz¹dowym oraz
zaproponowa³a wprowadzenie 2 poprawek do rozpatrywanej nowelizacji.

W toku prac sejmowych wprowadzono m.in. now¹ definicjê przymrozków wiosennych
oraz rozszerzono w sposób odmienny od propozycji rz¹dowej sk³ad Komisji ds. Oceny Ofert.

W trakcie dyskusji senatorowie wskazywali na niski poziom powszechnoœci ubezpieczeñ
w sferze rolniczej. Interesowali siê tak¿e zasadami ubezpieczeñ oraz dop³atami do ubezpie-
czeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich.

Dodatkowych informacji udziela³a wicedyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Gra¿yna Madej. Dop³aty do ubezpieczeñ rolniczych s¹ nowym, dotych-
czas niestosowanym w Polsce rozwi¹zaniem. Intencj¹ autorów ustawy by³o stworzenie podstaw
prawnych, umo¿liwiaj¹cych stosowanie dop³at ze œrodków bud¿etu pañstwa do sk³adek z tytu³u
umów ubezpieczenia zawartych z zak³adami ubezpieczeñ, chroni¹cych przed skutkami wy-
st¹pienia zdarzeñ losowych powoduj¹cych straty w produkcji roœlinnej i zwierzêcej.

Przewodnicz¹cy komisji ubezpieczeñ rolnych w Polskiej Izbie Ubezpieczeñ Konrad Ro-
jewski omówi³ zasady ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich z tytu³u zawarcia
umów ubezpieczenia.

Senatorowie Jadwiga Rotnicka, Jerzy Chróœcikowski, Henryk Górski i Marian Cichosz
zaproponowali wprowadzenie poprawek doprecyzowuj¹cych przepisy rozpatrywanej ustawy.

W g³osowaniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska popar³a poprawki zaproponowa-
ne w opinii senackiego biura legislacyjnego, a tak¿e zmiany zg³oszone przez senatorów J. Rot-
nick¹ i M. Cichosza. Akceptacji komisji nie uzyska³y poprawki postulowane przez senatorów
J. Chróœcikowskiego i H. Górskiego. Ogó³em komisja postanowi³a zaproponowaæ Senatowi
wprowadzenie 3 zmian do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rz¹t gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji go-
spodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci. Ustalono, ¿e w imieniu
komisji postulowane poprawki zarekomenduje Izbie senator Zdzis³aw Pupa.

8 lipca 2008 r.

W pierwszym punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia senatorowie z Komisji Spraw
Zagranicznych rozpatrywali ustawê o ratyfikacji Protoko³u z 2003 r. do Miêdzynarodowej kon-
wencji o utworzeniu Miêdzynarodowego Funduszu Odszkodowañ za Szkody Spowodowane
Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporz¹dzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

Rozwi¹zania przyjête w przedmiotowym protokole przedstawili podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury Maciej Jankowski oraz wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego
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w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz £¹cki. Dokument z 2003 r. wszed³ w ¿ycie 3 marca
2005 r. Obecnie stronami protoko³u jest 21 pañstw, a ratyfikowa³o go 14 krajów cz³onkowskich Unii
Europejskiej. Ma on zastosowanie wy³¹cznie do szkód spowodowanych zanieczyszczeniem, po-
wsta³ych na terytorium umawiaj¹cych siê pañstw, ³¹cznie z morzem terytorialnym i wy³¹czon¹
stref¹ ekonomiczn¹. W protokole rozszerzono mo¿liwoœæ otrzymania odszkodowania przez oso-
by, które dozna³y szkód w wyniku zanieczyszczeñ olejami ze statków.

Rekomenduj¹c przyjêcie ustawy ratyfikacyjnej, przedstawiciele rz¹du podkreœlali zna-
czenie przedmiotowej konwencji dla Polski ze wzglêdu na zagro¿enia wynikaj¹ce z faktu, i¿
Morze Ba³tyckie jest praktycznie akwenem zamkniêtym. Wskazywano ponadto na koniecz-
noœæ wprowadzenia zmian w kodeksie morskim, uwzglêdniaj¹cych utworzenie Miêdzynarodo-
wego Dodatkowego Funduszu Odszkodowañ za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem
Olejami.

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

W g³osowaniu Komisja Spraw Zagranicznych, na wniosek senatora Leona Kieresa, je-
dnomyœlnie popar³a rozpatrzon¹ ustawê ratyfikacyjn¹. Jej przyjêcie zarekomenduje Izbie
w imieniu komisji senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Nastêpnie senatorowie przyst¹pili do rozpatrywania ustawy o ratyfikacji Konwencji o Eu-
ropejskim Instytucie Leœnictwa, sporz¹dzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

Przedmiotow¹ konwencjê, która wesz³a w ¿ycie 4 listopada 2005 r., omówili podsekretarz
stanu w Ministerstwie Œrodowiska Janusz Zaleski i wicedyrektor Departamentu Prawno-Trak-
tatowego w MSZ J. £¹cki. Jak poinformowali, instytut prowadzi badania nad polityk¹ leœn¹,
ekologi¹, ró¿norodnymi sposobami u¿ytkowania, zasobami i zdrowotnoœci¹ lasów europej-
skich oraz nad poda¿¹ i popytem na drewno i inne produkty i us³ugi leœne. Podejmowane przez
instytut dzia³ania promuj¹ ochronê lasów oraz trwa³¹ i zrównowa¿on¹ gospodarkê leœn¹.
W opinii przedstawicieli rz¹du, ratyfikacja Konwencji o Europejskim Instytucie Leœnictwa jest
potrzebna ze wzglêdu na wysoki poziom polskiego leœnictwa.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z pozytywn¹ opini¹ o ustawie, przedstawion¹ przez se-
nackie biuro legislacyjne.

W g³osowaniu komisja jednomyœlnie popar³a wniosek senatora L. Kieresa o przyjêcie
ustawy bez poprawek. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora
Marka Rockiego

Kolejnym rozpatrywanym aktem prawnym by³a ustawa o ratyfikacji Konwencji Sztokhol-
mskiej w sprawie trwa³ych zanieczyszczeñ organicznych, sporz¹dzonej w Sztokholmie dnia
22 maja 2001 r.

Za³o¿enia przedmiotowej konwencji przedstawili wiceminister œrodowiska J. Zaleski i wi-
cedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w MSZ J. £¹cki. Jak poinformowali, konwen-
cja zosta³a ju¿ ratyfikowana przez 150 pañstw. Potrzeba jej ratyfikacji wynika z postanowieñ
Traktatu Akcesyjnego, zgodnie z którym Polska jest zobowi¹zana przyst¹piæ do konwencji za-
wartych lub tymczasowo stosowanych przez pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej. Celem
konwencji jest ochrona ludzkiego zdrowia i œrodowiska przed trwa³ymi zanieczyszczeniami or-
ganicznymi. Zobowi¹zuje ona do utrzymania przyjêtych ograniczeñ w produkcji i u¿ytkowaniu
wskazanych w niej substancji toksycznych, unieszkodliwiania ich zapasów oraz odpadów za-
wieraj¹cych te substancje, ograniczenia emisji, a tak¿e monitorowania i kontroli ich wystêpo-
wania w œrodowisku.

Do rozpatrywanej ustawy ratyfikacyjnej ¿adnych uwag nie zg³osi³o senackie biuro legis-
lacyjne.

W g³osowaniu senatorowie jednomyœlnie zaakceptowali wniosek senatora L. Kieresa
o przyjêcie ustawy sejmowej bez poprawek. Ustalono, ¿e sprawozdanie w tej sprawie z³o¿y
podczas posiedzenia plenarnego senator Janusz Rachoñ.

W czwartym punkcie porz¹dku dziennego Komisja Spraw Zagranicznych rozpatrzy³a
ustawê o ratyfikacji Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych, spo-
rz¹dzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.
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Rozwi¹zania zawarte w przedmiotowym dokumencie omówi³ wicedyrektor Departamen-
tu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych J. £¹cki. Jak poinformowa³,
kartê sporz¹dzono pod auspicjami Rady Europy, a Polska podpisa³a j¹ 12 maja 2003 r. Pod-
stawowe cele karty to uznanie jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych za bogactwo kultu-
rowe, promocja tych jêzyków oraz u³atwianie kontaktów kulturalnych miêdzy osobami
u¿ywaj¹cymi ich w mowie i piœmie, w ¿yciu prywatnym i publicznym, a tak¿e unikanie roz-
wi¹zañ wprowadzaj¹cych podzia³y administracyjne, mog¹cych stanowiæ przeszkodê dla pro-
mocji jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych oraz zapewnienie dzia³añ zmierzaj¹cych do
prowadzenia badañ nad tymi jêzykami oraz ich nauczania.

Postanowienia karty nie nak³adaj¹ obowi¹zku stosowania ca³oœci dokumentu. Przepisy,
które Polska zdecyduje siê stosowaæ, zosta³y okreœlone w oœwiadczeniu, które zostanie z³o¿o-
ne wraz z dokumentem ratyfikacyjnym.

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

W g³osowaniu, na wniosek senatora L. Kieresa, komisja postanowi³a zaproponowaæ Se-
natowi przyjêcie bez poprawek sejmowej ustawy ratyfikacyjnej. Na sprawozdawcê stanowiska
komisji w tej sprawie wyznaczono senatora L. Kieresa.

Ponadto Komisja Spraw Zagranicznych rozpatrzy³a ustawê o ratyfikacji Miêdzynarodo-
wej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporz¹dzonej w Genewie dnia 27 stycz-
nia 2006 r.

Z za³o¿eniami przedmiotowej umowy miêdzynarodowej zapoznali senatorów wicedyrek-
tor Departamentu Prawno-Traktatowego w MSZ J. £¹cki i dyrektor Departamentu Polityki Han-
dlowej w Ministerstwie Gospodarki Mieczys³aw Nogaj. Jak poinformowali, umowa odnosi siê
do handlu drewnem tropikalnym produkowanym w krajach le¿¹cych miêdzy równole¿nikami
Raka i Kozioro¿ca, a jej stronami s¹ pañstwa produkuj¹ce i u¿ytkuj¹ce drewno. Jej celem jest
promowanie zasad zrównowa¿onego obrotu tym surowcem, a tak¿e wspieranie dzia³añ
zwi¹zanych z ponownym zalesianiem drzewami tropikalnymi oraz rekultywacj¹ i odnawianiem
zdegradowanych obszarów leœnych. W celu realizacji postanowieñ umowy powo³ano Miêdzy-
narodow¹ Organizacjê ds. Drewna Tropikalnego. Zwi¹zanie siê przez Polskê t¹ umow¹ nale¿y
traktowaæ jako zobowi¹zanie wynikaj¹ce z cz³onkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.

W g³osowaniu, na wniosek senatora L. Kieresa, komisja jednomyœlnie popar³a rozpatrzon¹
ustawê sejmow¹. Ustalono, ¿e jej przyjêcie zarekomenduje Izbie senator Krzysztof Zaremba.

Tego samego dnia senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych zapoznali siê z informa-
cj¹ Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat V szczytu szefów pañstw i rz¹dów UE – Ame-
ryka £aciñska i Karaiby, który odby³ siê w stolicy Peru, Limie, 16 i 17 maja br. Informacjê,
w szerszym kontekœcie ewolucji polskiej polityki zagranicznej po 1990 r. ze szczególnym
uwzglêdnieniem polityki wobec pañstw Azji, Afryki i Ameryki £aciñskiej, przedstawi³ podse-
kretarz stanu Ryszard Schnepf.

Wiceminister podkreœli³ znaczenie szczytu przede wszystkim ze wzglêdu na przysz³e
kontakty gospodarcze i polskie inwestycje w tym regionie. Zwróci³ równie¿ uwagê na mo¿li-
woœæ wielostronnych kontaktów miêdzynarodowych podczas takich imprez.

W swoim wyst¹pieniu wiceminister spraw zagranicznych mówi³ o najwa¿niejszych pro-
blemach i wyzwaniach, zwi¹zanych ze zmian¹ priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Pod-
kreœli³ znaczenie polityki rozwojowej jako jednego z g³ównych instrumentów wspó³czesnej
polityki zagranicznej. Omówi³ tak¿e najwa¿niejsze aspekty strategii polskiej polityki promocyj-
nej w kontekœcie najwa¿niejszych obchodów pañstwowych.

Wiceminister zapowiedzia³ m.in., ¿e pod koniec lipca br. do Wenezueli ma udaæ siê
polityczno-gospodarcza misja w sprawie rynku energetycznego i stoczni, maj¹ca na celu
przede wszystkim zwiêkszenie obecnoœci polskich firm na tamtym rynku.

W dyskusji senatorowie negatywnie ocenili dzia³ania resortu spraw zagranicznych zmie-
rzaj¹ce do likwidacji niektórych polskich placówek pozaeuropejskich, m.in. w Kongo i Mongolii.

Zdaniem senatora W³odzimierza Cimoszewicza, nale¿a³oby jeszcze raz przyjrzeæ siê li-
œcie likwidowanych placówek, poniewa¿ Polski nie staæ na takie pozorne oszczêdnoœci. Jak
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stwierdzi³, aktywna polityka europejska Polski zale¿y od tego, jakie mamy Ÿród³a informacji
w ró¿nych regionach.

Wiceminister R. Schnepf zapewni³, ¿e przeka¿e opiniê senatorów w MSZ. Jak zauwa¿y³,
zdecydowano siê na likwidacjê m.in. dwóch placówek, gdzie on by³ ambasadorem – w Urug-
waju i Kostaryce. Ale, jak podkreœli³, nie mo¿e polemizowaæ z szefem MSZ, poniewa¿ resort
otrzyma³ zadanie wygenerowania oszczêdnoœci. Poinformowa³, ¿e w ministerstwie istnieje po-
mys³ ustanowienia ambasadora przebywaj¹cego w Warszawie, któremu podlega³by np. re-
gion Karaibów. Taki ambasador odwiedza³by region raz w roku, tak by utrzymaæ tam polsk¹
obecnoœæ.

Wiceminister spraw zagranicznych zwróci³ tak¿e uwagê, ¿e Polska nie ma ustawy o po-
mocy rozwojowej, co stanowi przeszkodê m.in. w realizacji d³ugoletnich projektów pomoco-
wych i wspó³pracy z innymi krajami. Jako przyk³ad takiego projektu poda³ budowanie przez
stronê polsk¹ sierociñca w Palestynie. Wiceminister zapowiedzia³, ¿e taki projekt ustawy poja-
wi siê po wakacjach.

Podczas posiedzenia wiceszef MSZ mówi³ tak¿e o promowaniu Polski za granic¹. Przy-
zna³, ¿e jest problem z ca³oœciow¹ koncepcj¹ polskiej promocji. Doda³ jednak, ¿e czekaj¹ nas
dwa lata wa¿nych dla Polski rocznic: w 2009 r. – 70. rocznica wybuchu II wojny œwiatowej
i 20. rocznica polskich przemian, a w 2010 r. – obchody 200-lecia urodzin Fryderyka Chopi-
na. Jak poinformowa³ R. Schnepf, placówki dyplomatyczne otrzyma³y ju¿ pierwsze instrukcje
dotycz¹ce Roku Chopinowskiego, m.in. w sprawie tworzenia komitetów obchodów.

9 lipca 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Gospodarki Narodowej. W pierwszym pun-
kcie porz¹dku dziennego rozpatrywano ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z we-
jœciem w ¿ycie Protoko³u do Umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej Pañstwami
Cz³onkowskimi z jednej strony a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ z drugiej strony w sprawie swobo-
dnego przep³ywu osób.

Na temat rozwi¹zañ przyjêtych w nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na podstawie pro-
jektu rz¹dowego, g³os zabra³ dyrektor Departamentu Wspó³pracy Miêdzynarodowej w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Pawe³ Wilczak. Jak poinformowa³, sejmowa nowela
dotyczy przepisów u³atwiaj¹cych dostêp szwajcarskim przedsiêbiorcom do okreœlonych sekto-
rów dzia³alnoœci gospodarczej, przede wszystkim w charakterze osób zarobkuj¹cych samo-
dzielnie.
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Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które
zaproponowa³o wprowadzenie jednej poprawki o charakterze legislacyjnym.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Mi-
nisterstwa Sprawiedliwoœci nie zg³osili zastrze¿eñ do zmiany postulowanej przez senackie biuro
legislacyjne.

W g³osowaniu Komisja Gospodarki Narodowej popar³a proponowan¹ poprawkê. Ustalo-
no, ¿e stanowisko komisji w tej sprawie zarekomenduje Izbie senator Marek Trzciñski.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia rozpatrzono ustawê o ratyfikacji
Miêdzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporz¹dzonej w Genewie
dnia 27 stycznia 2006 r.

Ustawê omówi³ dyrektor Departamentu Polityki Handlowej w Ministerstwie Gospodarki
Mieczys³aw Nogaj, który zwróci³ uwagê, ¿e ratyfikacja przedmiotowej umowy miêdzynarodo-
wej bêdzie kontynuacj¹ zobowi¹zañ, jakie Polska przyjê³a na siebie, staj¹c siê cz³onkiem Unii
Europejskiej

W opinii przedstawionej senatorom senackie biuro legislacyjne nie zg³osi³o ¿adnych
uwag o charakterze legislacyjnym.

Poniewa¿ ustawa nie budzi³a zastrze¿eñ senatorów, przewodnicz¹cy komisji senator To-
masz Misiak podda³ pod g³osowanie wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek. Wniosek przy-
jêto jednog³oœnie. Na sprawozdawcê stanowiska komisji podczas posiedzenia plenarnego
Izby wybrano senatora Stanis³awa Bisztygê.

Senatorowie rozpatrzyli tak¿e ustawê o ratyfikacji Protoko³u z 2003 r. do Miêdzynarodo-
wej konwencji o utworzeniu Miêdzynarodowego Funduszu Odszkodowañ za Szkody Spowo-
dowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporz¹dzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.
Jej cele omówi³a podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko. Jak
poinformowa³a, dotyczy ona wspierania inicjatyw zmierzaj¹cych do kompleksowego uregulo-
wania zagadnieñ odpowiedzialnoœci i odszkodowañ za szkody spowodowane zanieczyszcze-
niami oleju.

Pozytywn¹ opiniê na temat sejmowej ustawy ratyfikacyjnej przedstawi³o senackie biuro
legislacyjne.

W g³osowaniu Komisja Gospodarki Narodowej jednomyœlnie opowiedzia³a za przyjêciem
rozpatrywanej ustawy bez poprawek. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wy-
brano senatora W³adys³awa Ortyla.

Nastêpnie senatorowie przyst¹pili do rozpatrywania ustawy o ochronie ¿eglugi i portów
morskich. Jej przyjêcie rekomendowa³a wiceminister infrastruktury A. Wypych-Namiotko. Jak
poinformowa³a, ustawa okreœla zasady ochrony ¿eglugi morskiej i portów morskich, ochrony
¿ycia i zdrowia osób znajduj¹cych siê na terenie portów i na statkach zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Miêdzynarodowej konwencji o bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu, miêdzynarodo-
wym kodeksie ochrony dla statków i obiektów portowych, a tak¿e w rozporz¹dzeniu Parlamen-
tu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych.
Wiceminister zwróci³a uwagê, ¿e Polska jako pañstwo cz³onkowskie UE jest ju¿ spóŸniona
w wprowadzeniu tych przepisów w ¿ycie.

Do rozpatrywanej ustawy uwagi o charakterze legislacyjnym zg³osi³o senackie biuro le-
gislacyjne. Proponowane w opinii poprawki pozytywnie oceni³a wiceminister infrastruktury
A. Wypych-Namiotko.

W g³osowaniu Komisja Gospodarki Narodowej postanowi³a zarekomendowaæ Senatowi
przyjêcie ustawy o ochronie ¿eglugi i portów morskich wraz 8 zmianami, postulowanymi przez
biuro legislacyjne. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora
Kazimierza Kleinê.

W pi¹tym punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia rozpatrzono ustawê o zmianie usta-
wy o ¿egludze œródl¹dowej.

Rozwi¹zania przyjête w sejmowej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu rz¹dowe-
go, omówi³a podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury A. Wypych-Namiotko. Jak poin-
formowa³a wiceminister, ustawa zmierza m.in. do rozszerzenia katalogu wykroczeñ
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i ustawowego ich usankcjonowania w ¿egludze œródl¹dowej. Transponuje do krajowego porz¹d-
ku prawnego dyrektywê 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 wrzeœnia 2005 r.
w sprawie zharmonizowanych us³ug informacji rzecznej (RIS) na œródl¹dowych drogach wo-
dnych we Wspólnocie. Powo³ywany nowelizacj¹ system RIS bêdzie prowadzony przez ministra
w³aœciwego do spraw transportu i udostêpniany u¿ytkownikom œródl¹dowych dróg wodnych.
£¹czna d³ugoœæ dróg wodnych nim objêtych wyniesie 97, 3 km. System RIS ma na celu wsparcie
œródl¹dowego transportu wodnego w zakresie bezpieczeñstwa, wydajnoœci i zmniejszenia jego
oddzia³ywania na œrodowisko naturalne oraz usprawnienie wspó³dzia³ania z innymi rodzajami
transportu, w szczególnoœci przez udostêpnianie u¿ytkownikom informacji maj¹cych wp³yw na
warunki ¿eglugowe oraz tzw. taktycznych i strategicznych informacji o ruchu wodnym.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ senackiego biura legislacyjnego, które zg³osi³o
szereg uwag o charakterze legislacyjnym.

W przyjêtym jednomyœlnie projekcie uchwa³y dotycz¹cej ustawy o zmianie ustawy
o ¿egludze œródl¹dowej Komisja Gospodarki Narodowej zaproponowa³a Senatowi wprowa-
dzenie 7 poprawek. Na sprawozdawcê stanowiska komisji podczas posiedzenia plenarnego
wybrano senatora Wies³awa Dobkowskiego.

Kolejnym rozpatrywanym aktem prawnym by³a ustawa o zmianie ustawy – Prawo bu-
dowlane.

Stanowisko rz¹du w sprawie rozpatrywanej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projek-
tu poselskiego, przedstawi³ wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoñski. Sejmowa nowela
wyd³u¿a do trzech lat wa¿noœæ pozwolenia na budowê. Obecnie pozwolenie na budowê jest
wa¿ne dwa lata, a jego uzyskanie obowi¹zkowe dla inwestorów. Jak napisali w uzasadnieniu
autorzy ustawy, formalnoœci zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji publicznych powoduj¹, ¿e – zw³a-
szcza w wypadku du¿ych inwestycji – wy³onienie wykonawcy robót trwa bardzo d³ugo. Proce-
dura zamówieñ publicznych, zw³aszcza dla du¿ych i drogich obiektów, jest d³ugotrwa³a, m.in.
z uwagi na terminy wynikaj¹ce z koniecznoœci og³oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Unii Europejskiej, prawo do zadawania pytañ przez wszystkich uczestników przetargów,
a tak¿e ze wzglêdu na ich prawo do protestów.

Zdaniem projektodawców, rola zamawiaj¹cego ogranicza siê do roli widza, który nie ma
wp³ywu na tok procedury i nie mo¿e przewidzieæ, kiedy i czy w ogóle bêdzie mo¿na podpisaæ
umowê.

Pozytywn¹ opiniê o ustawie sejmowej przedstawi³o senackie biuro legislacyjne.
W g³osowaniu Komisja Gospodarki Narodowej opowiedzia³a siê za przyjêciem bez po-

prawek ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane. Ustalono, ¿e sejmow¹ nowelizacjê za-
rekomenduje Izbie senator M. Trzciñski.

Podczas posiedzenia rozpatrzono tak¿e ustawê o komercjalizacji pañstwowego przed-
siêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska”.

Ustawê, uchwalon¹ na podstawie projektu rz¹dowego, przedstawi³ podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski. Jak poinformowa³, reguluje ona zasady i tryb
komercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska”. We-
d³ug ustawy Skarb Pañstwa bêdzie jedynym akcjonariuszem poczty. Nowa spó³ka, która po-
wstanie w wyniku komercjalizacji, przejmie prawa i zobowi¹zania dawnej Poczty Polskiej.
Bêdzie ona mog³a u¿ywaæ wyrazu “poczta” w nazwie oraz pos³ugiwaæ siê zastrze¿onym zna-
kiem towarowym. Obowi¹zek przeprowadzenia komercjalizacji ma spoczywaæ na ministrze
w³aœciwym do spraw ³¹cznoœci (minister infrastruktury). Komercjalizacja ma zostaæ przepro-
wadzona w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.

Reprezentantem Skarbu Pañstwa bêdzie minister skarbu, choæ rz¹d proponowa³, by by³
to minister do spraw ³¹cznoœci. Rada nadzorcza spó³ki bêdzie liczy³a 5 osób, powo³ywanych
przez walne zgromadzenie spoœród osób wskazanych przez ministrów: do spraw ³¹cznoœci,
Skarbu Pañstwa oraz finansów publicznych. Pracowników spó³ki w radzie nadzorczej bêd¹ re-
prezentowaæ dwie osoby.

Wiceminister infrastruktury M. Jankowski zapowiedzia³, ¿e komercjalizacja jest etapem
wiod¹cym do czêœciowej prywatyzacji Poczty Polskiej. W dalszym ci¹gu przewiduje siê utrzy-
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manie pakietu kontrolnego przez Skarb Pañstwa. Rz¹d chce, ¿eby by³a to spó³ka publiczna
notowana na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych, z czym wi¹¿e siê wykorzystanie przez praco-
wników uprawnienia do przydzia³u darmowych akcji.

Wiceminister przypomnia³ tak¿e, ¿e zgodnie z zaleceniem UE rynek pocztowy w Polsce
ma byæ w pe³ni otwarty do 2012 r.

Wed³ug stanu na koniec ubieg³ego roku w Poczcie Polskiej pracowa³o oko³o 101 tys.
osób, w tym oko³o 26 tys. listonoszy; firma ma ponad 8, 5 tys. placówek. Przychody w 2007 r.
wynios³y ponad 6, 6 mld z³, a zysk brutto ponad 125 mln z³. Zysk netto siêgn¹³ oko³o 61 mln z³.
Poczta Polska jako samodzielne przedsiêbiorstwo dzia³a od 1 stycznia 1992 r.; wówczas po-
dzielono przedsiêbiorstwo Poczta Polska Telegraf i Telefon na Pocztê Polsk¹ i Telekomunika-
cjê Polsk¹.

W dyskusji senatorowie zadawali pytania dotycz¹ce m.in. Banku Pocztowego i jego naj-
wiêkszego udzia³owca Banku PKO BP oraz reprezentacji Skarbu Pañstwa w skomercjalizo-
wanej Poczcie Polskiej.

Do rozpatrywanej ustawy ¿adnych uwag o charakterze legislacyjnym nie zg³osi³o senac-
kie biuro legislacyjne.

W g³osowaniu senatorowie postanowili zarekomendowaæ Izbie przyjêcie bez poprawek
ustawy o komercjalizacji pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska”.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Andrzeja Owczarka.

W ósmym punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpa-
trzono ustawê o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Rozwi¹zania zawarte w sejmowej ustawie, uchwalonej na podstawie projektu rz¹dowego,
omówi³ prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych Jacek Sadowy. Jak stwierdzi³, celem nowelizacji
jest usprawnienie prowadzonych postêpowañ o udzielenie zamówienia, a tak¿e zmiana przepi-
sów, które – w ocenie zamawiaj¹cych i wykonawców – wywo³ywa³y w¹tpliwoœci interpretacyjne.
W opinii prezesa, ustawa poprawi efektywnoœæ w wydatkowaniu œrodków publicznych oraz skró-
ci czas od momentu wyboru oferty do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Ustawa zmienia
równie¿ system kontroli prowadzonych przez prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych.

W ustawie uproszczono procedury przetargowe, co powinno spowodowaæ zmniejszenie
liczby odrzucanych ofert i uniewa¿nionych postêpowañ. Nowelizacja dostosowuje polskie pra-
wo w zakresie zamówieñ publicznych do przepisów unijnych.

Przebieg prac legislacyjnych w Sejmie omówi³ pose³ sprawozdawca Janusz Cichoñ. Jak
poinformowa³, Sejm wprowadzi³ zmiany do projektu rz¹dowego. Utrzyma³ m.in. zasadê zmu-
szaj¹c¹ samorz¹dy do zlecania w drodze przetargu zadañ powo³ywanym przez siebie spó-
³kom komunalnym. Rz¹d, projektuj¹c zmiany, chcia³ daæ samorz¹dom prawo zlecania spó³ce
komunalnej zadañ bez postêpowania przetargowego.

Sejm zdecydowa³ tak¿e, ¿e wadium zabezpieczaj¹ce wykonanie zamówienia bêdzie wy-
nosi³o do 3% wartoœci kontraktu, a nie jak chcia³ rz¹d do 4%.

W regulacji wyd³u¿ono do 10 dni termin na wniesienie protestu i odwo³ania w postêpo-
waniach powy¿ej okreœlonych kwot. S¹ to: 133 tys. euro dla dostaw, 206 tys. euro dla us³ug
oraz 5 mln 150 tys. euro dla robót budowlanych.

Wed³ug nowych przepisów zamówienia na dostawy, us³ugi oraz roboty budowlane maj¹
byæ udzielane równie¿ w trybie licytacji elektronicznej, wykonawca nie bêdzie musia³ jednak
pos³ugiwaæ siê podpisem elektronicznym.

Senatorowie wys³uchali tak¿e informacji podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Patrycji Woliñskiej o udziale resortu w pracach nad rozpatrywan¹ nowelizacj¹.

Podczas posiedzenia senackie biuro legislacyjne zg³osi³o do noweli sejmowej szereg za-
strze¿eñ o charakterze legislacyjnym. W¹tpliwoœci co do proponowanych w opinii poprawek
przedstawi³ prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych J. Sadowy.

Przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Narodowej senator T. Misiak poinformowa³, ¿e do
sekretariatu komisji wp³ynê³y wnioski dotycz¹ce wprowadzenia zmian do rozpatrywanej nowe-
li sejmowej, nades³ane przez ró¿ne instytucje i podmioty. W zwi¹zku z tym senator zapropono-
wa³, by prace nad ustaw¹ od³o¿yæ do czasu wspólnego opracowania tych wniosków przez
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Urz¹d Zamówieñ Publicznych i senackie biuro legislacyjne. Kolejne posiedzenie w tej sprawie
zosta³oby zwo³ane 22 lipca br. Przewodnicz¹cy komisji zaproponowa³ te¿, aby w pierwszej ko-
lejnoœci 22 lipca br. ustawê rozpatrzy³a Podkomisja „Przyjazne Pañstwo”. Dopiero po zapoz-
naniu siê z opini¹ podkomisji Komisja Gospodarki Narodowej zajmie stanowisko w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Senatorowie zgodzili siê z propozycj¹ przewodnicz¹cego i postanowili, ¿e komisja bê-
dzie kontynuowa³a prace nad ustaw¹ sejmow¹ 22 lipca br.

Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawê o zmia-
nie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej.

Sejmow¹ nowelizacjê, uchwalon¹ z przed³o¿enia Rady Ministrów, przedstawi³ doradca
ministra w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Wojciech Wiewiórowski. Jak po-
informowa³, koniecznoœæ przyjêcia tego dokumentu wynika z potrzeby ujednolicenia terminolo-
gii informatycznej zawartej w szeregu obowi¹zuj¹cych ustaw. Proponowane zmiany obejmuj¹
33 ustawy i polegaj¹ na wprowadzeniu w miejsce dotychczasowych nowych okreœleñ takich,
jak informatyczny noœnik danych, dokument elektroniczny, system teleinformatyczny czy œrod-
ki komunikacji elektronicznej.

Do rozpatrywanej nowelizacji uwagi o charakterze legislacyjnym zg³osi³o senackie biuro
legislacyjne. W przedstawionej senatorom opinii zwrócono m.in. uwagê na nieœcis³oœci
zwi¹zane z definiowaniem pojêæ „noœnik danych” i „informatyczny noœnik danych”. Wskazano,
¿e zawarta w nowelizacji definicja tych pojêæ powinna skutkowaæ zmianami w innych usta-
wach, m.in. w kodeksie karnym. Z t¹ opini¹ nie zgodzili siê obecni na posiedzeniu przedstawi-
ciele resortu spraw wewnêtrznych oraz sprawiedliwoœci.

W kolejnych g³osowaniach Komisja Gospodarki Narodowej postanowi³a zaproponowaæ
Senatowi wprowadzenie 3 poprawek, postulowanych w opinii senackiego biura legislacyjne-
go. Ustalono, ¿e proponowane zmiany zarekomenduje Izbie w imieniu komisji senator Stani-
s³aw Jurcewicz.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Naro-
dowej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowa-
niu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu wnioskodawców projekt przedstawi³ senator Andrzej Owczarek. Jak stwierdzi³,
proponowane zmiany zmierzaj¹ do doprecyzowania zakresu odpowiedzialnoœci za uiszczanie
op³at z tytu³u u¿ywania lokalu i op³at poœrednich osób zamieszkuj¹cych w lokalu mieszkalnym
na podstawie decyzji administracyjnej, stanowi¹cej podstawê prawn¹ do jego zajmowania.

Do rozpatrywanego projektu ¿adnych uwag nie zg³osi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii
Senatu.

Opiniê Ministerstwa Obrony Narodowej na temat rozpatrywanego projektu przedstawi³
radca generalny Krzysztof Sikora. Jak podkreœli³, jest on zgodny z opracowan¹ w resorcie ob-
rony obszern¹ nowelizacj¹, która wkrótce bêdzie przedmiotem ustaleñ miêdzyresortowych.

W dyskusji przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski zg³o-
si³ wniosek o przyjêcie rozpatrywanego projektu bez poprawek. Odnosz¹c siê do wypowiedzi
przedstawiciela MON, stwierdzi³, ¿e senacka inicjatywa nie bêdzie przeszkod¹ w pracach par-
lamentarnych nad projektem rz¹dowym.

W g³osowaniu po³¹czone komisje: Obrony Narodowej i Ustawodawcza jednomyœlnie po-
par³y wniosek senatora K. Kwiatkowskiego i wnios³y o jego przyjêcie przez Senat. Na sprawo-
zdawcê po³¹czonych komisji podczas drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy
o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wybrano senatora A. Owczarka.

* * *
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Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza rozpatrzy³a wyrok Trybuna³u Konstytu-
cyjnego z 28 listopada 2007 r., dotycz¹cy ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych.

Uzasadnienie i sentencjê tego orzeczenia omówi³ przedstawiciel Biura Legislacyjnego
Kancelarii Senatu Piotr Radziewicz. Jak wyjaœni³, trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci z konstytucj¹
nastêpuj¹cych zapisów:
� art. 80 § 2f i 2g ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych w zakresie, w jakim wyklu-

cza kontrolê s¹du nad wy³¹czeniem przez prokuratora udostêpnienia dokumentów sêdzie-
mu poddanemu uchyleniu immunitetu;

� art. 80a § 1 i 3, art. 80b § 1 i 3–4 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych;
� art. 1 pkt 30 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektó-

rych innych ustaw przez to, ¿e zosta³ uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaga-
nego do jego wydania.

P. Radziewicz poinformowa³ senatorów, ¿e rozpatrywany wyrok nie zosta³ dotychczas
wykonany, ani ¿aden podmiot nie wyst¹pi³ z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ w tej sprawie. Jak
stwierdzi³, celowe jest podjêcie stosownych dzia³añ przez Komisjê Ustawodawcz¹. Nastêpnie
zapozna³ senatorów z przygotowanym przez biuro legislacyjne projektem ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych.

W g³osowaniu, na wniosek senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, komisja postanowi³a je-
dnomyœlnie podj¹æ inicjatywê ustawodawcz¹ dotycz¹c¹ nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych, zmierzaj¹c¹ do wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 28 lis-
topada 2007 r. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upowa¿-
niono senatora Leona Kieresa.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego Komisja Ustawodawcza rozpatrzy³a wyrok Try-
buna³u Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r., dotycz¹cy ustawy – Kodeks pracy.

Rozpatrywane orzeczenie omówi³ przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego Marek
Jarentowski. W swoim wyroku trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci z konstytucj¹ art. 58 w zwi¹zku
z art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, rozumianego w ten sposób, ¿e wy³¹cza
dochodzenie innych ni¿ okreœlone w art. 58 kodeksu pracy roszczeñ odszkodowawczych,
zwi¹zanych z bezprawnym rozwi¹zaniem umowy o pracê bez wypowiedzenia.

Jak poinformowa³ M. Jarentowski, wyrok nie zosta³ dotychczas wykonany, ani ¿aden
podmiot nie wyst¹pi³ z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ w tej sprawie. W zwi¹zku z tym celowe jest
podjêcie przez Komisjê Ustawodawcz¹ stosownej inicjatywy ustawodawczej. Nastêpnie sena-
torowie zapoznali siê z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, przygotowanym
przez senackie biuro legislacyjne.

W g³osowaniu, na wniosek senatora K. Kwiatkowskiego, komisja jednomyœlnie opowie-
dzia³a siê za podjêciem inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks pracy, maj¹cej na celu wykonanie wyroku z z 27 listopada 2007 r. Do reprezentowania
komisji w dalszych pracach nad tym projektem upowa¿niono senator Gra¿ynê Sztark.

* * *

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej zwo³ano w celu rozpatrzenia usta-
wy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przyjêcie ustawy sejmowej, uchwalonej z przed³o¿enia rz¹dowego, rekomendowa³a se-
natorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Agnieszka
Ch³oñ-Domiñczak. Jak przypomnia³a wiceminister, ustawa nowelizowana powo³uje zlikwido-
wany w 2004 r. fundusz alimentacyjny i ma wejœæ w ¿ycie 1 paŸdziernika br. Rozpatrywana no-
welizacja, wprowadzana w okresie trwania jej vacatio legis, jest konieczna ze wzglêdu na
potrzebê usuniêcia b³êdów oraz zapewnienie lepszej jej realizacji. Wprowadzane zmiany maj¹
charakter merytoryczny, prawny i legislacyjny. W opinii wiceminister pracy, wa¿n¹ zmian¹ jest
likwidacja centralnego rejestru d³u¿ników alimentacyjnych jako rozwi¹zania niecelowego i ko-
sztownego. Informacje na ten temat bêd¹ przekazywane do rejestru gospodarczego, co spo-
woduje poprawê egzekwowania zobowi¹zañ p³atniczych od d³u¿ników alimentacyjnych.
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Ponadto nowelizacja wprowadza okreœlenie jej zakresu podmiotowego; precyzuje i po-
rz¹dkuje zastosowan¹ terminologiê, dotycz¹c¹ m.in. definicji rodziny czy nienale¿nego œwiad-
czenia, a tak¿e eliminuje pojêcia zbêdne (np. umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoœci).

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej zapozna³a siê równie¿ z opini¹ Biura Legislacyjne-
go Kancelarii Senatu, które zaproponowa³o wprowadzenie 1 poprawki do ustawy sejmowej.

Opinii tej nie podzielili senatorowie oraz obecna na posiedzeniu wiceminister pracy i poli-
tyki spo³ecznej. W g³osowaniu, na wniosek senatora Rafa³a Muchackiego, komisja jednomyœ-
lnie postanowi³a zaproponowaæ Senatowi przyjêcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej
sprawie wybrano senatora Piotra Kaletê.

* * *

Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Obrony Narodowej w celu rozpatrzenia
ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o S³u¿bie Kontrwywiadu Wojsko-
wego oraz S³u¿bie Wywiadu Wojskowego oraz ustawê o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego.

Przyjêcie nowelizacji, uchwalonej przez Sejm z przed³o¿enia rz¹dowego, rekomendowa³
senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanis³aw Komorowski.
Ustawa ma umo¿liwiæ wyznaczenie na stanowiska s³u¿bowe ¿o³nierzy, którzy pe³nili s³u¿bê
w Wojskowych S³u¿bach Informacyjnych i z³o¿yli wnioski o wyznaczenie na stanowiska s³u¿-
bowe w S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego albo S³u¿bie Wywiadu Wojskowego, a których
wnioski nie zosta³y rozpatrzone przez Komisjê Weryfikacyjn¹ z powodu up³ywu terminu jej
dzia³alnoœci, okreœlonego w zarz¹dzeniu prezesa Rady Ministrów.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które
zaproponowa³o wprowadzenie poprawek do rozpatrywanej ustawy sejmowej.

W opinii stwierdzono m.in., ¿e podstawow¹ wad¹ ustawy jest niewyznaczenie przez usta-
wodawcê organu przejmuj¹cego obowi¹zki dotychczasowej Komisji Weryfikacyjnej. Poniewa¿
faktu zakoñczenia jej dzia³alnoœci nie mo¿na odwróciæ, w przepisach przejœciowych do rozpatry-
wanej nowelizacji nale¿a³oby powo³aæ organ, który wykona zadania Komisji Weryfikacyjnej
w zakresie badania zgodnoœci z prawd¹ z³o¿onych ju¿ oœwiadczeñ. Termin zakoñczenia prac te-
go organu powinien up³ywaæ z chwil¹ rozpatrzenia ostatniego z³o¿onego oœwiadczenia.

Zdaniem senackiego biura legislacyjnego, w¹tpliwoœci budzi równie¿ retroaktywnoœæ
przepisu o wejœciu ustawy w ¿ycie. Wydaje siê, ¿e nie ma potrzeby nadawania mocy wstecznej
przepisom, poniewa¿ szefowie SKW i SWW i tak nie mog¹, do dnia wejœcia ustawy w ¿ycie,
powo³ywaæ nowych funkcjonariuszy tych s³u¿b.

Do propozycji poprawek przedstawionych przez senackie biuro legislacyjne negatywnie
odniós³ siê dyrektor Biura Prawnego w Ministerstwie Obrony Narodowej Piotr
Pabisiak-Karwowski.

W trakcie dyskusji senator Henryk Górski zg³osi³ wniosek o odrzucenie ustawy, natomiast
senator Andrzej Owczarek zaproponowa³ przyjêcie rozpatrywanej nowelizacji bez poprawek.

W g³osowaniu Komisja Obrony Narodowej odrzuci³a wniosek senatora H. Górskiego przy
3 g³osach za i 6 przeciw. Wniosek popar³a mniejszoœæ komisji, której sprawozdawc¹ zosta³ se-
nator H. Górski.

Wniosek o przyjêcie sejmowej nowelizacji bez poprawek popar³o 6 senatorów, a 3 osoby
by³y przeciw.

Na sprawozdawcê stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿bie Wywiadu Wojsko-
wego oraz ustawê o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by
Wywiadu Wojskowego wybrano senatora Andrzeja Owczarka.

* * *
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Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owie-
ka i Praworz¹dnoœci przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania karnego.

Proponowany projekt, zg³oszony przez Komisjê Ustawodawcz¹, stanowi wykonanie obo-
wi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 10 lipca 2007 r.
i zmierza do wzmocnienia gwarancji procesowych oskar¿onego (podejrzanego), który ma zo-
staæ poddany obserwacji psychiatrycznej w zak³adzie leczniczym.

W dyskusji swoje opinie o projekcie zaprezentowali przedstawiciele Biura Legislacyjnego
Kancelarii Senatu, sekretarz Zarz¹du Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka Adam Bodnar,
a tak¿e przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
i dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech Sadraku³a.

Przewodnicz¹cy obradom senator Krzysztof Kwiatkowski poinformowa³ równie¿ o opi-
niach nades³anych przez Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwsze-
go Prezesa S¹du Najwy¿szego, Stowarzyszenie Sêdziów „Iustitia” oraz Naczeln¹ Izbê
Adwokackiej.

W wyniku dyskusji, a nastêpnie g³osowania, przyjêto cztery poprawki do rozpatrywanego
projektu. Nastêpnie przeg³osowano wniosek o przyjêcie projektu ustawy wraz z poprawkami
jako tekstu jednolitego. Tê propozycjê po³¹czone komisje popar³y jednomyœlnie. Na sprawo-
zdawcê projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego podczas drugiego
czytania wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci rozpatrywano usta-
wê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Protoko³u do Umowy miêdzy
Wspólnot¹ Europejsk¹ i jej Pañstwami Cz³onkowskimi z jednej strony a Konfederacj¹ Szwaj-
carsk¹ z drugiej strony w sprawie swobodnego przep³ywu osób.

Przyjêcie sejmowej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu wniesionego przez
rz¹d, rekomendowa³a senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej Czes³awa Ostrowska. Jak stwierdzi³a wiceminister, ustawa zmierza do dostosowania pol-
skiego prawa do postanowieñ umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ i pañstwami
cz³onkowskimi a Konfederacj¹ Szwajcarsk¹ w sprawie swobodnego przep³ywu osób oraz uzu-
pe³niaj¹cego j¹ protoko³u w zwi¹zku z udzia³em w charakterze umawiaj¹cych siê stron: Czech,
Estonii, Cypru, £otwy, Litwy, Wêgier, Malty, Polski, S³owenii i S³owacji, w nastêpstwie ich przy-
st¹pienia Unii Europejskiej.

Przedmiotowe umowy stanowi¹ podstawê stosowania wobec Konfederacji Szwajcar-
skiej przepisów wspólnotowych o swobodnym przep³ywie osób. Dotycz¹ one m.in. warunków
wjazdu i pobytu obywateli jednej ze stron i cz³onków ich rodzin na terenie drugiej strony oraz
ich uprawnieñ w zakresie podejmowania i wykonywania pracy najemnej lub dzia³alnoœci go-
spodarczej na w³asny rachunek. Umowa zawiera równie¿ postanowienia dotycz¹ce koordyna-
cji systemów zabezpieczenia spo³ecznego oraz uznawania kwalifikacji zawodowych,
a ponadto postanowienia dotycz¹ce nabywania nieruchomoœci.

W przedstawionej senatorom opinii Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zwróci³o uwagê
na potrzebê wprowadzenia w art. 9 rozpatrywanej ustawy poprawki, która odnosi³aby siê do
art. 34a ustawy o œwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Polsce. Z t¹
uwag¹ zgodzi³a siê wiceminister pracy C. Ostrowska.

W g³osowaniu Komisja Praw cz³owieka i Praworz¹dnoœci, na wniosek senatora Stanis³a-
wa Piotrowicza, zaakceptowa³a proponowan¹ poprawkê. Ustalono, ¿e jej przyjêcie zareko-
menduje Izbie senator S. Piotrowicz.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia senatorowie rozpatrzyli ustawê
o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw.

Sejmow¹ nowelizacjê, uchwalon¹ na podstawie dwóch projektów – rz¹dowego i posel-
skiego, przedstawi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci £ukasz Rêdziniak.
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Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu rz¹dowego, zasadniczym celem nowelizacji jest
usuniêcie barier utrudniaj¹cych pe³ne wykorzystanie zastawu rejestrowego. Usprawnienie je-
go funkcjonowania jest niezbêdne, gdy¿ wystêpuj¹ce problemy interpretacyjne nie pozwalaj¹
na przeprowadzenie szybkiego i sprawnego postêpowania rejestrowego. W ustawie wprowa-
dzono tak¿e zmiany, które pozwol¹ na wykonanie obowi¹zku na³o¿onego na organy w³adzy
publicznej na podstawie art. 58 ustawy o podpisie elektronicznym poprzez umo¿liwienie skute-
cznego sk³adania drog¹ elektroniczn¹ wniosków i dokumentów do s¹dów prowadz¹cych re-
jestr zastawów oraz do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a tak¿e dorêczania
wnioskodawcom t¹ drog¹ orzeczeñ, odpisów, zaœwiadczeñ i informacji przez s¹dy oraz cen-
traln¹ informacjê.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ senackiego biura legislacyjnego, w której zg³o-
szono uwagi szczegó³owe dotycz¹ce potrzeby wprowadzenia poprawek do rozpatrywanej no-
welizacji sejmowej. Do sugerowanych zmian odnieœli siê w dyskusji wiceminister £. Rêdziniak
oraz ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego prof. Tomasz Stawecki.

W g³osowaniu, na wniosek senatora S. Piotrowicza, Komisja Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci postanowi³a zarekomendowaæ Senatowi wprowadzenie 5 poprawek, doprecyzowu-
j¹cych zapisy ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz
o zmianie innych ustaw. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senato-
ra Jana Wyrowiñskiego.

* * *

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Gospodarki Narodowej
przeprowadzono pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych. Po zapoznaniu siê z uzasadnieniem proponowanych zmian oraz
z pozytywn¹ opini¹ Ministerstwa Finansów po³¹czone komisje postanowi³y zarekomendowaæ
Senatowi obie proponowane nowelizacje. Ustalono, ¿e podczas drugiego czytania sprawozda-
nie na temat zaakceptowanych projektów przedstawi Izbie senator Henryk WoŸniak.

Ponadto po³¹czone komisje przeprowadzi³y pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, zg³oszonego przez grupê senatorów, których reprezentowa³ senator Tomasz Misiak.

W g³osowaniu po³¹czone komisje postanowi³y poprzeæ przedstawiony projekt, zapropo-
nowa³y jednak nowe jego brzmienie. Ustalono, ¿e sprawozdanie komisji w tej sprawie przed-
stawi Izbie podczas drugiego czytania senator T. Misiak.

Celem nowelizacji jest umo¿liwienie stosowania tzw. metody memoria³owej przy rozli-
czaniu kosztów z tytu³u wynagrodzeñ i sk³adek ZUS tym pracodawcom, którzy wyp³acaj¹ wy-
nagrodzenia regularnie, lecz w miesi¹cu nastêpuj¹cym po miesi¹cu, którego wynagrodzenia
dotycz¹ oraz op³acaj¹cych terminowo sk³adki ZUS. W opinii wnioskodawców, takie rozwi¹za-
nie zdyscyplinuje jednoczeœnie podatników do regularnego i terminowego wyp³acania wyna-
grodzeñ oraz op³acania sk³adek ZUS.

Do wynagrodzeñ oraz sk³adek ZUS stosowana jest tzw. metoda kasowa. Skutkiem tego
kosztem uzyskania przychodów s¹ dopiero wynagrodzenia (sk³adki) zap³acone, w zwi¹zku
z czym wa¿ny jest miesi¹c, w którym faktycznie zosta³y poniesione wydatki z tego tytu³u, a nie
miesi¹c wynikaj¹cy z opracowanej listy p³ac.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Zdrowia zapoznali siê z dorobkiem zespo-
³u ds. opracowania za³o¿eñ do projektu ustawy o spo³ecznym ubezpieczeniu pielêgnacyjnym.
Prace zespo³u omówi³a prof. Anna Wilmowska-Pietruszyñska z Centrum Medycznego
Kszta³cenia Podyplomowego w Warszawie.

Jak podkreœli³a, zdarzenia losowe zagra¿aj¹ce zdrowiu i ¿yciu, zdolnoœci do pracy czy
samodzielnej egzystencji powoduj¹ czêsto nieodwracalne skutki, z którymi cz³owiek nie jest
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w stanie sam sobie poradziæ. Dlatego wprowadzenie ubezpieczenia pielêgnacyjnego mo¿e
zapewniæ w podstawowym stopniu zabezpieczenie potrzeb osób niesamodzielnych, które
w wyniku utraty niezale¿noœci fizycznej, psychicznej lub umys³owej w nastêpstwie chorób lub
urazów wymagaj¹ niezbêdnej opieki i pomocy w codziennych czynnoœciach ¿yciowych.

Prof. A. Wilmowska-Pietruszyñska podkreœli³a, ¿e podstaw¹ ubezpieczenia pielêgnacyj-
nego by³by solidaryzm spo³eczny, podobnie jak ochrona osób przed ryzykiem chorób, urazów
i ich nastêpstw, gdy¿ jako obywatele mamy obowi¹zek solidarnoœci z innymi. Ubezpieczenie
pielêgnacyjne przyczyni siê w znacznym stopniu do zwiêkszenia poczucia bezpieczeñstwa
osób ubezpieczonych i godnego ¿ycia osób niesamodzielnych.

Ubezpieczenie to jest szczególnie wa¿ne dla osób, których œwiadczenia emerytalne lub
rentowe z tytu³u niepe³nosprawnoœci s¹ niskie. Potrzeba jego wprowadzenia wynika przede
wszystkim ze wzrostu liczby osób niesamodzielnych, które w nastêpstwie chorób lub urazów
wymagaj¹ pomocy osób drugich.

Zgodnie z definicj¹ osoby niesamodzielnej oraz ubezpieczonego œwiadczenia przys³ugi-
wa³yby osobom pe³noletnim – ubezpieczonym, niesamodzielnym, które przez okreœlony czas
– od 1 roku do 5 lat od daty wprowadzenia ubezpieczenia pielêgnacyjnego – op³aca³y sk³adkê
na ubezpieczenie pielêgnacyjne (z zastrze¿eniem rozwi¹zañ, o których mowa w projekcie
ustawy – stopniowe wprowadzenie ubezpieczonych do systemu).

W projekcie okreœlono katalog œwiadczeñ z ubezpieczenia pielêgnacyjnego, które przy-
s³uguj¹ osobie niesamodzielnej. Osobie niesamodzielnej przys³ugiwa³yby œwiadczenia rze-
czowe, w tym œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze oraz finansowe.

W opinii prof. A. Wilmowskiej-Pietruszyñskiej, ubezpieczenie pielêgnacyjne ma sens tyl-
ko wtedy, gdy ryzyko roz³o¿one zostanie na wszystkich, a sk³adka bêdzie powszechna i obo-
wi¹zkowa. Obecnie osoba powy¿ej 75. roku ¿ycia automatycznie, je¿eli z³o¿y odpowiedni
wniosek, otrzymuje co miesi¹c dodatek pielêgnacyjny. O tym, czy œwiadczenie z tytu³u ubez-
pieczenia pielêgnacyjnego bêdzie przyznane, zdecyduj¹ lekarze orzecznicy, którzy na pod-
stawie dokumentacji medycznej oraz, ewentualnie dodatkowych badañ, bêd¹ mogli oceniæ
i stwierdziæ stopieñ niesamodzielnoœci.

W dyskusji senatorowie wyra¿ali uznanie dla pracy zespo³u i podkreœlali, ¿e nale¿y pod-
j¹æ dzia³ania legislacyjne, które umo¿liwi¹ wprowadzenie w ¿ycie zmian zaproponowanych
przez zespó³.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹ zapoznali siê ze sprawozdaniem senator Barbary Borys-Damiêckiej z jej pobytu
w Katanii i Kalabrii w dniach 11–15 czerwca br. Senator wziê³a udzia³ w uroczystym otwarciu
biblioteki polskiej w Reggio Calabria, a tak¿e w walnym zebraniu Zwi¹zku Polaków we W³o-
szech. W swoim sprawozdaniu omówi³a najwa¿niejsze problemy poruszane podczas ze-
brania, dotycz¹ce m.in. usprawnienia wspó³pracy miêdzy organizacjami polonijnymi oraz
pomocy nowo przyby³ym emigrantom zarobkowym.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego senatorowie zapoznali siê z informacj¹ sekre-
tarza Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Andrzeja PrzewoŸnika na temat cmenta-
rza wojennego na Monte Cassino. Jego zdaniem, wygl¹d cmentarza nie jest z³y. Pomniki,
p³yty nagrobne i krzy¿e s¹ w ca³kiem dobrym stanie, o wiele lepszym ni¿ na wielu cmenta-
rzach w Polsce. Ju¿ podczas obchodów 60. rocznicy bitwy postanowiono, ¿e w ci¹gu naj-
bli¿szych piêciu, szeœciu lat zostanie przeprowadzony generalny remont nekropolii.
Wyst¹pi³y jednak niespodziewane trudnoœci. Okaza³o siê, ¿e rz¹d londyñski nie zadba³
o pe³ne udokumentowanie budowy cmentarza, nie zachowa³y siê plany i dokumentacja
obiektu, brak jest informacji o kana³ach irygacyjnych i odp³ywach. Jak stwierdzi³ A. Przewo-
Ÿnik, skompletowanie ca³oœci planów cmentarza jest niemo¿liwe. Wzgórze, na którym po-
³o¿ony jest cmentarz, osuwa siê. Sytuacja i tak jest lepsza ni¿ w Loreto, gdzie wzgórze
cmentarne po prostu pêk³o.
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Sekretarz Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa poinformowa³, ¿e Polska podejmu-
je wysi³ki w celu podpisania z W³ochami umowy dwustronnej o w³oskiej opiece nie tylko nad
cmentarzem Monte Cassino, ale równie¿ nad pomnikami otaczaj¹cymi nekropoliê. 16 lipca
maj¹ siê odbyæ kolejne rozmowy w tej sprawie, o których wynikach obieca³ poinformowaæ
senatorów.

A. PrzewoŸnik zwróci³ uwagê, ¿e dba³oœæ o polskie cmentarze wojenne na terenie
W³och jest bardzo utrudniona ze wzglêdu na panuj¹cy tam klimat, k³opoty z utrzymaniem zie-
leni oraz niewystarczaj¹ce zainteresowanie tamtejszej Polonii. Dlatego Rada Ochrony Pa-
miêci Walk i Mêczeñstwa stale wynajmuje miejscowych robotników do opieki nad wszystkimi
polskimi cmentarzami wojennymi. A. PrzewoŸnik poinformowa³ tak¿e, ¿e w kwestii punktu in-
formacyjnego w okolicach cmentarza Monte Cassino porozumia³o siê z Poloni¹ i istnieje du-
¿e prawdopodobieñstwo, ¿e zostanie on wybudowany do maja 2009 r., kiedy przypada
65. rocznica bitwy.

A. PrzewoŸnik przedstawi³ tak¿e senatorom stan prac nad polskimi nekropoliami, miejsca-
mi pochówku i pomnikami pamiêci narodowej na œwiecie, szczególnie na Wschodzie. Jak poin-
formowa³, po raz pierwszy od dziesiêciu lat powrócono do rozmów z Bia³orusinami, co daje
nadziejê, ¿e byæ mo¿e uda siê usystematyzowaæ dzia³ania dotycz¹ce remontowania po³o¿o-
nych tam polskich grobów i cmentarzy, a strona bia³oruska zacznie realizowaæ umowê dwu-
stronn¹. Sekretarz ROPWiM podkreœli³ nieustaj¹ce problemy z polskimi miejscami pamiêci na
Ukrainie, gdzie wystêpuj¹ one najliczniej. Omówi³ tak¿e dzia³ania rady na Litwie, wskazuj¹c na
coraz bardziej obiecuj¹ce zaanga¿owanie strony litewskiej w opiekê nad polskimi cmentarzami.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ rozpa-
trzono tak¿e wnioski o zlecenie zadañ pañstwowych w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami
za granic¹.

Wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Romuald £anczkowski przedstawi³
opiniê kancelarii dotycz¹c¹ wniosków skierowanych do komisji, które by³y przedmiotem obrad
Zespo³u Finansów Polonijnych 1 lipca br.

W g³osowaniu komisja jednomyœlnie popar³a przedstawion¹ opiniê wraz ze zmianami za-
proponowanymi w dyskusji przez senatorów Ryszarda Bendera i Romana Ludwiczuka:

I. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wy-
konanie
� Chor¹giew Kielecka im. Stefana ¯eromskiego w Kielcach: „Barwy ziemi naszej”. Ca³kowity

koszt realizacji zadania – 225 000 z³, postulowana kwota dotacji – 190 000 z³. Komisja za-
proponowa³a, aby poprzeæ wniosek, dotacjê zmniejszyæ jednak do kwoty 95 000 z³.

� Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, Oddzia³ Mi³oœników Ko-
³omyi „Pokucie” we Wroc³awiu: warsztaty artystyczne i obóz letni dla polskiego zespo³u m³o-
dzie¿owego „Ko³omyjka” z Ko³omyi (Ukraina). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 32 000 z³,
postulowana kwota dotacji – 20 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby poprzeæ wniosek.

� Caritas Polska w Warszawie: paczki œwi¹teczne dla Polaków na Wschodzie. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 880 000 z³, postulowana kwota dotacji – 800 000 z³. Komisja za-
proponowa³a, aby od³o¿yæ rozpatrywanie wniosku.

� Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddzia³ w Przemyœlu: III Bukowiñskie Spotkania ze
Sztuk¹ na Ukrainie, w Mo³dawii i Polsce z udzia³em artystów niepe³nosprawnych pod has³em
„Polscy artyœci Polonii na Wschodzie”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 36 289 z³, postulo-
wana kwota dotacji – 27 356 z³. Komisja zaproponowa³a, aby poprzeæ wniosek.

� Fundacja „Centrum Twórczoœci Narodowej” w Warszawie: „Ojczyzna – Polszczyzna”
– letni obóz jêzykowy. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 45 500 z³, postulowana kwota
dotacji – 41 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby odrzuciæ wniosek.

� Fundacja „Centrum Twórczoœci Narodowej” w Warszawie: „Kultura i nauka – tradycj¹ i przy-
sz³oœci¹” – cykl jesiennych paneli naukowych na pograniczu kultur. Ca³kowity koszt realiza-
cji zadania – 95 280 z³, postulowana kwota dotacji – 88 980 z³. Komisja zaproponowa³a, aby
odrzuciæ wniosek.
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� Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro-Akademia” w £odzi: paczki z darami œwi¹te-
cznymi (¿ywnoœæ, ksi¹¿ki, kalendarze, odzie¿, leki, artyku³y higieniczne i gospodarcze, w tym
artyku³y gospodarstwa domowego) dla polskich kombatantów ¿yj¹cych na Syberii, Wscho-
dniej Ukrainie i w Republice Mo³dawii. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 60 230 z³, postulo-
wana kwota dotacji – 57 778 z³. Komisja zaproponowa³a, aby od³o¿yæ rozpatrywanie
wniosku.

� Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: „Dzieje Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
poza granicami kraju” – konferencja popularnonaukowa dedykowana pamiêci ks. pra³ata
Zdzis³awa Peszkowskiego. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 32 000 z³, postulowana kwo-
ta dotacji – 9600 z³. Wnioskodawcy zwrócili siê o wycofanie wniosku.

� Unia Katolickich Stowarzyszeñ Rodzin Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie: obozy
szkoleniowo-wypoczynkowe dla rodzin polskich zamieszka³ych na Ukrainie – Lwów, Mo-
œciska, Po³upanówka, ¯ytomierz, Kijów. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 51 280 z³, po-
stulowana kwota dotacji – 42 700 z³. Komisja zaproponowa³a, aby poprzeæ wniosek.

� Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: wsparcie metodyczne harcerstwa pol-
skiego na Wschodzie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 90 300 z³, postulowana kwota do-
tacji – 81 200 z³. Komisja zaproponowa³a, aby odrzuciæ wniosek.

� Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: uzupe³nienie bazy informatycznej
w Œredniej Szkole Polskiej im. J. Pi³sudskiego w Daugvapils na £otwie. Ca³kowity koszt reali-
zacji zadania – 60 000 z³, postulowana kwota dotacji – 60 000 z³. Komisja zaproponowa³a,
aby poprzeæ wniosek, dotacjê zmniejszyæ jednak do kwoty 28 442 z³.

� Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: dofinansowanie „II polonijnych spot-
kañ z histori¹ najnowsz¹” – kursu organizowanego przez IPN. Ca³kowity koszt realizacji za-
dania – 162 154 z³, postulowana kwota dotacji – 88 564 z³. Komisja zaproponowa³a, aby
poprzeæ wniosek, dotacjê zmniejszyæ jednak do kwoty 81 434 z³.

� Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: organizacja obozu – konferencji „War-
toœci narodowe w kulturze m³odzie¿owej Polaków na Litwie”. Ca³kowity koszt realizacji zada-
nia – 49 720 z³, postulowana kwota dotacji – 49 720 z³. Komisja zaproponowa³a, aby
odrzuciæ wniosek.

� Fundacja Wileñszczyzna w Warszawie: pomoc humanitarna „Wigilijna Paczka”. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 30 000 z³, postulowana kwota dotacji – 27 000 z³. Komisja zapro-
ponowa³a, aby od³o¿yæ rozpatrywanie wniosku.

� Fundacja „Wileñszczyzna” w Warszawie: polonijny obóz psychologiczny. Ca³kowity koszt
realizacji zadania – 36 800 z³, postulowana kwota dotacji – 27 500 z³. Komisja zaproponowa-
³a, aby odrzuciæ wniosek.

� Uczniowski Klub Sportowy „Bursa – Pu³awy” w Pu³awach: obóz sportowo-wypoczynkowy
– Pu³awy 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 40 850 z³, postulowana kwota dota-
cji – 28 150 z³. Komisja zaproponowa³a, aby poprzeæ wniosek.

� Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granic¹
w 2008 r. (nowe zadania). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 879 089 z³, postulowana kwo-
ta dotacji – 293 949 z³. Komisja zaproponowa³a, aby poprzeæ wniosek, dotacjê zmniejszyæ
jednak do kwoty 152 854 z³.

� Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granic¹
w 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 3 570 671 z³, postulowana kwota dotacji
– 87 351 z³. Komisja zaproponowa³a, aby poprzeæ wniosek, dotacjê zmniejszyæ jednak do
kwoty 19 729 z³.

� Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzia³alnoœci Muzycznej w Bia³ymstoku: prezentacja pol-
skiej muzyki klasycznej wœród Polonii ukraiñskiej – koncerty symfoniczne Orkiestry Opery
i Filharmonii Podlaskiej we Lwowie, Chmielnickim i Kijowie. Ca³kowity koszt realizacji zada-
nia – 236 896 z³, postulowana kwota dotacji – 212 896 z³. Komisja zaproponowa³a, aby od-
rzuciæ wniosek.

� Stowarzyszenie na rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie: udzia³
Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II w IX Œwiatowym Festiwalu
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Chórów w Puebla, w Meksyku. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 109 200 z³, postulowana
kwota dotacji – 24 200 z³. Komisja zaproponowa³a, odrzuciæ wniosek.

Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
senator Ryszard Bender zwróci³ siê o przeanalizowanie przez komisjê kwestii polskiej pisowni
nazwisk polskich na Litwie.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej rozpatrzono ustawê o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, ustawy – Karta Nauczyciela
oraz ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich.

Sejmow¹ nowelizacjê omówi³a sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Kry-
styna Szumilas. W swoim wyst¹pieniu wiceminister zwróci³a uwagê na du¿e zró¿nicowanie
materii zmienianych ustaw. Dotyczy ona m.in. zniesienia obowi¹zku noszenia mundurków we
wszystkich publicznych szko³ach podstawowych i gimnazjach, czy przywrócenia szko³om pra-
wa swobodnego wyboru podrêczników. W nowelizacji zapisano tak¿e upowa¿nienie ministra
edukacji do wydania rozporz¹dzenia reguluj¹cego kwestiê wynagrodzeñ nauczycieli i egzami-
natorów pracuj¹cych przy egzaminach zewnêtrznych, w tym przy ustnych maturach. Rozsze-
rzono odpowiedzialnoœæ dyscyplinarn¹ na nauczycieli na wszystkich stopniach awansu
zawodowego. Okreœlono te¿, ¿e przez niespe³nianie obowi¹zku szkolnego lub obowi¹zku nau-
ki nale¿y rozumieæ nieusprawiedliwion¹ nieobecnoœæ ucznia w okresie jednego miesi¹ca na
co najmniej 50% obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w któ-
rej wskazano na szereg nieœcis³oœci w zapisach przyjêtych przez Sejm i zaproponowano wpro-
wadzenie odpowiednich poprawek.

W dyskusji senatorowie interesowali siê m.in. swobodnym wyborem podrêczników przez
szko³y oraz kwesti¹ ró¿nic programowych. Pytano o opiniê samorz¹dów przedstawion¹ Komi-
sji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, a tak¿e o skutki finansowe dla samorz¹dów
po wprowadzeniu tej ustawy. Senatorowie pytali o koszty wprowadzenia jednolitego stroju
uczniowskiego, poniesione przez bud¿et pañstwa, a tak¿e o œrodki przewidziane w przysz³oro-
cznym bud¿ecie na podwy¿szenie subwencji oœwiatowej, o programy dla ma³ych szkó³ oraz
subwencjê na dzieci uczêszczaj¹ce do szkó³ niepublicznych.

Senatorów interesowa³y te¿ wnioski samorz¹dów dotycz¹ce liczby obowi¹zuj¹cych go-
dzin, wprowadzenie obowi¹zku szkolnego dla szeœciolatków oraz realizacja zapowiedzi pre-
miera o posi³ku w szkole dla ka¿dego dziecka.

Odpowiadaj¹c na pytania senatorów, wiceminister edukacji narodowej K. Szumilas poin-
formowa³a, ¿e przygotowano dwa dokumenty, których celem jest zapewnienie jednolitoœci pro-
gramowej. Dotycz¹ one podstawy programowej dla szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych oraz standardów egzaminacyjnych. Jak zapowiedzia³a, trwaj¹ prace nad
rz¹dowym projektem „Do¿ywianie ucznia”. Ponadto w bud¿ecie s¹ œrodki na zajêcia pozalek-
cyjne, a tak¿e na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

W g³osowaniu, na wniosek przewodnicz¹cego Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej senatora Mariusza Witczaka, senatorowie postanowili zaproponowaæ
Izbie wprowadzenie 10 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, ustawy
– Karta Nauczyciela oraz ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich. Na sprawozdawcê
stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Jadwigê Rotnick¹.

* * *

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska zwo³ano w celu rozpatrzenia
ustawy o zmianie ustawy o paszach.

Przyjêcie ustawy, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu wniesionego przez rz¹d,
rekomendowa³ senatorom sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz
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Plocke. Jak stwierdzi³ wiceminister, zawarte w nowelizacji zmiany zmierzaj¹ do przesuniêcia
terminu wejœcia w ¿ycie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w ¿ywie-
niu zwierz¹t pasz genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowa-
nych przeznaczonych do u¿ytku wewnêtrznego. Zgodnie z rozpatrywana nowelizacj¹ zakaz
bêdzie obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2012 r., a nie jak przewidywa³a dotychczas obowi¹zuj¹ca
ustawa – od 12 sierpnia br. Zezwolenia na wprowadzanie do obrotu na terytorium Polski pro-
duktów GMO, bêd¹cych paszami genetycznie zmodyfikowanymi lub organizmami genetycz-
nie zmodyfikowanymi przeznaczonymi na pasze, zostan¹ uchylone 31 grudnia 2011 r.

Wiceminister rolnictwa stwierdzi³, ¿e rz¹d po wielomiesiêcznej analizy zaproponowa³ ta-
kie rozwi¹zanie, poniewa¿ Polska nie jest obecnie przygotowana, by od sierpnia br. pozbawiæ
przemys³ surowców do produkcji pasz. Poinformowa³ tak¿e, ¿e Urz¹d Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej zwróci³ uwagê, ¿e istniej¹cy przepis jest sprzeczny z przepisami Unii Europejskiej,
która dopuszcza stosowanie organizmów genetycznie modyfikowanych na swoim terenie. Jak
doda³, rz¹d przyj¹³ wieloletni program prowadzenia badañ naukowych dotycz¹cych oddzia³y-
wania roœlin genetycznie modyfikowanych na zdrowie ludzi i zwierz¹t przez Pañstwowy Insty-
tut Weterynaryjny w Pu³awach i Instytut Zootechniki w Balicach. Na realizacjê programu
przeznaczono 4, 5 mln z³, w br. – 2 mln z³.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w któ-
rej zaproponowano wprowadzenie 1 poprawki o charakterze redakcyjnym. W dyskusji postulo-
wana zmiana nie uzyska³a akceptacji komisji.

Podczas dyskusji senatorowie wskazywali, ¿e brak jest danych wskazuj¹cych na negaty-
wny wp³yw GMO na zdrowie ludzi, zwierz¹t i œrodowisko naturalne. Proponowano, by œrodki
pochodz¹ce z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej przezna-
czyæ na sfinansowanie ró¿nicy cenowej miêdzy paszami genetycznie modyfikowanymi a nie-
modyfikowanymi genetycznie. Tê propozycjê negatywnie oceni³ sekretarz stanu w resorcie
rolnictwa K. Plocke.

Przewodnicz¹cy komisji senator Jerzy Chróœcikowski postulowa³ wprowadzenie dwóch
poprawek do ustawy o zmianie ustawy o paszach. W g³osowaniu nie uzyska³y one poparcia
komisji i zostan¹ zg³oszone jako wniosek mniejszoœci, którego przyjêcie zarekomenduje Izbie
senator Zdzis³aw Pupa.

Ostatecznie w g³osowaniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska opowiedzia³a siê za
przyjêciem bez poprawek sejmowej nowelizacji ustawy o paszach. Na sprawozdawcê stano-
wiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Stanis³awa Gorczycê.

10 lipca 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebra³a siê Podkomisja „Przyjazne Pañstwo”. W pierwszym
punkcie porz¹dku dziennego dyskutowano na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, zmierzaj¹cego do rozszerzenia krêgu podatników
uprawnionych do korzystania z ulgi podatkowej na dzieci. Za³o¿enia przygotowywanego przez
podkomisjê projektu omówi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Nastêpnie opiniê o projekcie przedstawi³a podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Chojna-Duch. Wiceminister stwierdzi³a, ¿e resort popiera kierunek proponowanych
zmian. Jednoczeœnie poinformowa³a, ¿e ministerstwo przygotowa³o projekt, który w szerszy
sposób ni¿ inicjatywa podkomisji wprowadza zmiany w zakresie korzystania z ulgi podatkowej
na dzieci.

W wyniku dyskusji, a nastêpnie g³osowania, podkomisja, na wniosek senatora Kazimie-
rza Kleiny, postanowi³a jednomyœlnie zawiesiæ prace nad projektem do 15 wrzeœnia br. Ustalo-
no, ¿e jeœli do tego czasu nie rozpoczn¹ siê prace w Sejmie nad projektem rz¹dowym,
podkomisja wznowi pracê nad w³asnym projektem.
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Nastêpnie Podkomisja „Przyjazne Pañstwo” przyst¹pi³a do przygotowania projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Przedmiot i cel nowelizacji przedstawi³o senackie biuro legislacyjne. Proponowana no-
wela wprowadza do kodeksu zapis stanowi¹cy podstawê do zwolnienia pracownika jedno-
stronnym oœwiadczeniem woli pracodawcy z obowi¹zku wykonywania pracy w okresie
wypowiedzenia umowy o pracê. Przepis ten zapewnia pracownikowi zwolnionemu z obowi¹z-
ku wykonywania pracy prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

Pozytywn¹ opiniê o projekcie przedstawi³a dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Eugenia Gienieczko. Zaproponowa³a równie¿ poprawki po-
rz¹dkuj¹ce do projektu. W swoim wyst¹pieniu postulowa³a, by pracownik zwolniony z obowi¹zku
œwiadczenia pracy otrzymywa³ jednorazowo ca³oœæ przys³uguj¹cego mu wynagrodzenia.

Ta propozycja nie spotka³a siê z poparciem senatorów, negatywnie oceni³a j¹ tak¿e Gra-
¿yna Spytek-Bandurska z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

W g³osowaniu Podkomisja „Przyjazne Pañstwo” postanowi³a jednomyœlnie skierowaæ
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy wraz z poprawkami do Komisji Gospodarki
Narodowej. Ustalono, ¿e w dalszych pracach nad projektem podkomisjê bêdzie reprezento-
waæ senator Stanis³aw Jurcewicz.

W trzecim punkcie porz¹dku dziennego podkomisja rozpatrzy³a drugi projekt ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Jak stwierdzi³ przedstawiciel senackiego biura legislacyjne-
go, proponowana nowelizacja ma celu przede wszystkim doprecyzowanie przepisów doty-
cz¹cych pracy w œwiêta w placówkach handlowych. Jak wskaza³, zakaz pracy w œwiêta
w placówkach handlowych nie dotyczy wykonywania w nich ka¿dej pracy, lecz tylko pracy przy
prowadzeniu handlu. Nowela zmierza tak¿e do z³agodzenia powszechnego zakazu handlu
w placówkach handlowych w œwiêta poprzez wy³¹czenie spod jego rygorów takich placówek,
jak stacje paliw czy cukiernie.

Do przedstawionego projektu poprawki o charakterze legislacyjnym zg³osi³a przedstawi-
cielka resortu pracy, dyrektor E. Gienieczko.

W g³osowaniu podkomisja postanowi³a jednomyœlnie skierowaæ projekt ustawy wraz
z poprawkami do Komisji Gospodarki Narodowej. Ustalono, ¿e podczas posiedzenia komisji
projekt zaprezentuje senator Tomasz Misiak.

Na zakoñczenie posiedzenia senatorowie z Podkomisji „Przyjazne Pañstwo” zapoznali
siê z opini¹ prawn¹ senackiego biura legislacyjnego dotycz¹c¹ propozycji poprawki do ustawy
z 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomo-
œci, z³o¿onej do podkomisji przez senatora Eryka Smulewicza.

W wyniku dyskusji podkomisja postanowi³a, ¿e senator K. Kleina z³o¿y oœwiadczenie se-
natorskie skierowane do ministrów skarbu i spraw wewnêtrznych, w którym zapyta, czy woje-
wodowie dzia³aj¹cy w imieniu Skarbu Pañstwa przekazuj¹ grunty spó³dzielniom
mieszkaniowym z bonifikat¹.

Nastêpnie podkomisja zapozna³a siê z opini¹ biura legislacyjnego w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów. Podkomisja postanowi³a,
¿e projekt zostanie przes³any do zaopiniowania przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci, S¹d Naj-
wy¿szy, a tak¿e organizacje zrzeszaj¹ce adwokatów, radców prawnych, notariuszy i dorad-
ców podatkowych.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa Etyki i Spraw Senatorskich, zgodnie
z art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu, przygotowa³a projekt uchwa³y w sprawie odwo³ania sena-
tora Macieja Klimy z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej. Na sprawozdawcê
wniosku komisji w tej sprawie wybrano senatora Piotra Zientarskiego.

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

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1
� Projekt Rozporz¹dzenia Rady ustanawiaj¹cego wspólne zasady dla systemów wspar-

cia bezpoœredniego dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiaj¹cego
okreœlone systemy wsparcia dla rolników; Projekt Rozporz¹dzenia Rady w sprawie
zmian Wspólnej Polityki Rolnej poprzez zmianê rozporz¹dzeñ (WE) nr 320/2006, (WE)
nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz WE nr […]/2008; Projekt Rozporz¹dzenia Rady
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obsza-
rów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW); Decyzja Rady zmieniaj¹ca Decyzjê 2006/144/WE w sprawie strategicz-
nych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania
2007–2013). (COM(2008)306), sygn. Rady UE 9656/08.

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

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

� Wniosek w sprawie decyzji Rady zmieniaj¹cej decyzjê 2006/493/WE ustanawiaj¹c¹
kwotê wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od
1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r., jej podzia³ na poszczególne lata oraz minimal-
n¹ kwotê, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikuj¹cych siê w ramach
celu konwergencji. (COM (2008) 346), sygn. Rady UE 10467/08.

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

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt aktu prawnego.
� Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Rady zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr

1234/2007 ustanawiaj¹ce wspóln¹ organizacjê rynków rolnych w zakresie norm han-
dlowych odnosz¹cych siê do miêsa drobiowego. (COM(2008) 336), sygn. Rady UE
10351/08.

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

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt aktu prawnego i wyrazi³a opiniê,
¿e nie popiera tego dokumentu.

Rozpatrzenie w trybie art. 8 ust.1
� Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordyna-

cji procedur udzielania niektórych zamówieñ publicznych na prace budowlane, dosta-
wy i us³ugi w dziedzinach obronnoœci i bezpieczeñstwa. (COM(2007) 766, sygn. Rady
UE 16488/07.

Instytucja wiod¹ca: Urz¹d Zamówieñ Publicznych.
Referent: senator Piotr G³owski.
Przedstawiciel rz¹du: prezes Jacek Sadowy.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt i popar³a stanowisko rz¹du w tej
sprawie.

� Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê:
– art. 6 ust. 1 – COM(2008) 308, 311, 314, 318, 324, 335, 342, 343, 348, 350,
– art. 6 ust. 4 – COM(2008) 363,
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– art. 8 ust. 1 – propozycja Rozporz¹dzenia Rady rozszerzaj¹cego ostateczne œrodki
antydumpingowe na przywóz nieznacznie zmodyfikowanych ko³owych mechaniz-
mów segregatorowych (KMS) z Chin oraz koñcz¹cego postêpowanie w sprawie po-
tencjalnego obejœcia œrodków antydumpingowych na import chiñskich ko³owych
mechanizmów segregatorowych dostarczanych z Tajlandii.

17 DIARIUSZ SENATU

40



Kontakty miêdzynarodowe

1 lipca br. w Sejmie odby³a siê XVIII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu
i Senatu RP oraz Sejmu Republiki Litewskiej. Senat RP reprezentowali senatorowie Pawe³
Klimowicz, Witold Kowalski i Stanis³aw Zaj¹c.

Sesjê, która odby³a siê pod has³em „Wspólne problemy – wspólne rozwi¹zania”, otworzy³
marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski. W swoim wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e wspó³praca par-
lamentów Polski i Litwy jest bardzo wa¿na, a szczególn¹ pozycjê powinno mieæ Zgromadzenie
Parlamentarne Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Zdaniem marsza³ka, obu kra-
jom potrzebna jest szczególnie „odwaga w myœleniu o przysz³oœci”.

Wspó³przewodnicz¹cy zgromadzenia wicemarsza³ek Sejmu Jaros³aw Kalinowski podkreœli³,
¿e w stosunkach polsko-litewskich wystêpuj¹ problemy, które nale¿y jak najszybciej rozwi¹zaæ. Za
najwa¿niejszy uzna³ sytuacjê mniejszoœci polskiej na Litwie. Jak zaznaczy³, dotychczas nie ma
skutecznych dzia³añ Litwy m.in., jeœli chodzi o podwójne nazewnictwo ulic oraz miejscowoœci czy
przepisy dotycz¹ce zwrotu ziemi Polakom. „Muszê z przykroœci¹ stwierdziæ, ¿e litewscy parlamen-
tarzyœci nie rozwi¹zuj¹ w nale¿ytym stopniu problemów Polaków na Litwie” – doda³.

Prowadz¹cy obrady ze strony litewskiej, wicemarsza³ek Sejmu Republiki Litewskiej
Andrius Kubilius wœród problemów w stosunkach wzajemnych wymieni³ kwestie infrastruktury
drogowej. Stwierdzi³, ¿e szczególny niepokój w jego kraju budz¹ zmiany dokonywane przez
Polskê w projekcie i przebiegu trasy Via Baltica, co mo¿e przyczyniæ siê do opóŸnieñ w jej bu-
dowie. Jego zdaniem, bardzo dobrze uk³ada siê natomiast polsko-litewska wspó³praca w dzie-
dzinie bezpieczeñstwa energetycznego. A. Kubilius podkreœli³, ¿e mo¿liwe jest w przysz³oœci
po³¹czenie nie tylko sieci energetycznych obu krajów, ale tak¿e sieci gazowych.

Na zakoñczenie sesji parlamentarzyœci Polski i Litwy przyjêli oœwiadczenie, w którym we-
zwali do przestrzegania wszystkich postanowieñ reguluj¹cych sytuacjê mniejszoœci narodo-
wych w obu krajach. Podkreœlono, ¿e obie strony powinny przestrzegaæ praw mniejszoœci
narodowych wynikaj¹cych z traktatu o przyjaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy.
W oœwiadczeniu napisano, ¿e „obie strony zobowi¹zuj¹ siê do podjêcia dzia³añ maj¹cych na
celu przeciwdzia³anie tendencjom, które mog¹ mieæ negatywny wp³yw na sytuacjê mniejszoœci
narodowych w obu krajach”.

Parlamentarzyœci zwrócili tak¿e uwagê na brak koniecznych uregulowañ prawnych, które
powinny powstaæ na mocy zawartych umów miêdzy naszymi krajami. W zwi¹zku z tym, jak
g³osi oœwiadczenie, zgromadzenie z zadowoleniem przyjmuje rozpoczêcie przez Litwê prac
legislacyjnych nad ustaw¹ o pisowni imion i nazwisk.

W drugim oœwiadczeniu przyjêtym przez zgromadzenie, dotycz¹cym gospodarki, parla-
mentarzyœci Polski i Litwy wyrazili m.in. nadziejê, ¿e przygotowania do rozpoczêcia w 2009 r.
budowy nowej elektrowni atomowej w Ignalinie zakoñcz¹ siê sukcesem. Parlamentarzyœci uz-
nali „za w³aœciwy krok” fakt powo³ania na Litwie spó³ki inwestora narodowego ds. realizacji te-
go projektu.

2 lipca br. polscy i litewscy parlamentarzyœci wziêli wzi¹æ udzia³ w konferencji „Epoka
prze³omów 1918–2008 – Okr¹g³y Stó³ Polityków i Historyków”.

* * *

10 lipca br. Adiya Ganbaatar, wspó³za³o¿yciel i przewodnicz¹cy Mongolskiej Partii
Socjaldemokratycznej, przez dwie kadencje pose³ do Wielkiego Chura³u, przes³a³ na rê-
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ce marsza³ka Bogdana Borusewicza list, w którym zwraca siê o pomoc w obronie praw
cz³owieka, wolnoœci i demokracji w Mongolii.

A. Ganbaatar zaapelowa³ w liœcie tak¿e do wolnej prasy, radia i telewizji, by zwróci³y uwa-
gê na to, co dzieje siê w Mongolii. Jego zdaniem, ka¿dego dnia pojawiaj¹ siê nowe fakty œwiad-
cz¹ce o sfa³szowaniu wyników wyborów. W opinii A. Ganbaatara, spokojna demonstracja
obywateli niezadowolonych z fa³szowania wyników wyborów przekszta³ci³a siê na skutek pro-
wokacji w wojnê z policjantami.

W swoim liœcie A. Ganbaatar napisa³:
„Sta³o siê coœ strasznego. Spokojna demonstracja niezadowolonych obywateli z powodu

fa³szowania wyników wyborów do parlamentu przekszta³ci³a siê przez zorganizowane grupy
awanturników i pod¿egaczy w «wojnê» z policjantami. Zdemolowana i spalona zosta³a siedzi-
ba MPRP (Mongolska Partia Ludowo-Rewolucyjna). O godzinie 24 1 lipca br. prezydent og³osi³
stan wyj¹tkowy na 4 dni. 6 osób zginê³o przez strza³y z broni palnej. Przed szpitalem zastrzelo-
no dwóch m³odych ludzi. Lekarze i pielêgniarze mówi¹, ¿e «…o w pó³ do drugiej us³yszeli krzy-
ki przed szpitalem. Wybiegli ze szpitala i zobaczyli, jak uciekaj¹ ludzie i goni ich samochód
policyjny. Z samochodu zaczêli strzelaæ i dwóch m³odych zmar³o na rêkach lekarzy. Resztê
uciekaj¹cych bili pa³kami, wpychali do samochodu i odjechali...». Przez 4 dni dzia³a³a tylko tzw.
publiczna telewizja, która pod kontrol¹ rz¹du i policji nadawa³a jednostronne wiadomoœci.
Rzecznik prasowy policji co godzinê przemawia przez telewizjê i oœwiadcza, ¿e «… policja nie
u¿y³a broni palnej... wœród demonstrantów byli ludzie z broni¹... organizatorami s¹ przywódcy
Koalicji Obywatelskiej itd.». Jako dowód tego pokazuj¹ urywane i skombinowane przemówien-
ia niektórych liderów jak: J. Batzandana (przewodnicz¹cego Partii Ruchu Obywatelskiego),
O. Magnai (wiceprzewodnicz¹cego Partii Ruchu Obywatelskiego), D. Jargalsaikhana (prze-
wodnicz¹cego Partii Republikañskiej) i zdjêcia niektórych liderów partii politycznych, jak D. En-
khbata (przewodnicz¹cego Mongolskiej Partii Zielonych), A. Ganbaatara (przewodnicz¹cego
Mongolskiej Partii Socjaldemokratycznej), przemawiaj¹cych do demonstrantów. Policja rów-
nie¿ wykorzystuje umys³owo chorych do udowodnienia winy powy¿szych liderów Koalicji Oby-
watelskiej. Jeden z nich mówi, ¿e oni dostali pieni¹dze od O. Magnai i uczestniczyli
w demonstracji. Pokazywali to w telewizji publicznej wiele razy. Ojciec tego œwiadka mówi, ¿e
jego syn jest umys³owo chory, i ¿e syn jest niezdolny do odpowiadania za swoje czyny i za to
co mówi. Dodaje, ¿e syn nie umie czytaæ, ani liczyæ. Boi siê o ¿ycie swego syna.

Parlament nie przed³u¿y³ stanu wyj¹tkowego, dlatego od 5 tego lipca zosta³ zniesiony
stan wyj¹tkowy. Prywatne stacje telewizyjne zaczê³y nadawaæ programy demaskuj¹ce oœwiad-
czenia policji i rz¹du. Policja aresztowa³a 780 osób. Byli bici, torturowani i zmuszeni do sk³ada-
nia ró¿nych zeznañ, gro¿ono im kar¹ pozbawienia wolnoœci na d³ugi czas. Aresztowali liderów
Partii Ruchu Obywatelskiego Batzandana i Magnai pod zarzutem organizacji przestêpstwa
wskazanego paragrafem 177, 179 kodeksu karnego. Wed³ug tego grozi im kara pozbawienia
wolnoœci od 20 do 25 lat oraz kara œmierci.

Policja próbuje ca³¹ winê zrzuciæ na Koalicjê Obywatelsk¹ (koalicja sk³ada siê z trzech
partii – Partii Ruchu Obywatelskiego, Mongolskiej Partii Socjaldemokratycznej, Mongolskiej
Partii Zielonych”.

* * *

11 lipca br. wizytê w Senacie z³o¿y³ wielebny U Uttara, rzecznik birmañskich mnich-
ów buddyjskich w Europie i sekretarz Miêdzynarodowej Organizacji Mnichów Birmañ-
skich, powo³anej w 2007 r. przez birmañskich duchownych na uchodŸstwie dla niesienia
pomocy mnichom i ludnoœci tego kraju przeœladowanym przez juntê wojskow¹. Goœcia przyjêli
wicemarsza³kowie Zbigniew Romaszewski i Marek Zió³kowski oraz przewodnicz¹cy Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci senator Stanis³aw Piotrowicz. W spotkaniu wziêli tak¿e
udzia³ prezes Stowarzyszenia „Solidarnoœæ Polsko-Birmañska” Than Hitke, prezes Stowarzy-
szenia „Wolnoœæ i Demokracja” Tomasz Pisula i Maria Zahradnikova z czeskiej organizacji Hu-
man Rights and Democracy People in Need.
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Celem wizyty by³o poinformowanie polskich polityków, a tak¿e opinii publicznej, o sytuacji
spo³eczno-politycznej w Birmie. Stowarzyszenie „Solidarnoœæ Polsko-Birmañska” apelowa³o
o wsparcie przez Polskê inicjatywy pozbawienia re¿imu wojskowego przywileju reprezentowa-
nia Myanmaru w ONZ.

Wicemarsza³ek Z. Romaszewski podkreœli³ powagê sytuacji w Birmie. W sierpniu i wrzeœ-
niu 2007 r. dosz³o tam do najwiêkszych od 20 lat protestów przeciwko wojskowej juncie
rz¹dz¹cej od 1988 r. Do protestów przy³¹czy³y siê tysi¹ce mnichów buddyjskich, którzy w ten
sposób stali siê najbardziej rozpoznawaln¹ si³¹ opozycyjn¹. W wyniku brutalnych aresztowañ
do wiêzieñ trafi³o ponad 6000 osób, wiele z nich to osoby duchowne. W³adze przeszuka³y po-
nad 50 klasztorów. Wicemarsza³ek pyta³ goœcia o skutki tragicznego cyklonu, który nawiedzi³
niedawno Birmê, a tak¿e o zmanipulowane przez w³adze referendum konstytucyjne i o stopieñ
izolacji tego pañstwa od œwiata. Ponadto chcia³ dowiedzieæ siê o mo¿liwoœæ kontaktu z przed-
stawicielami opozycji birmañskiej w sprawie ich udzia³u w przysz³orocznej konferencji praw
cz³owieka we Wroc³awiu.

Wicemarsza³ka M. Zió³kowskiego interesowa³y sposoby kontaktu dysydentów na emi-
gracji z ruchem oporu w samej Birmie, a tak¿e relacje polityczne i gospodarcze tego kraju
z Chinami.

Podczas spotkania M. Zahradnikova przedstawi³a inicjatywê Europejskiej Miêdzyparla-
mentarnej Grupy na rzecz Birmy i zachêca³a senatorów do udzia³u w niej.

U Uttara omówi³ genezê, strukturê i dzia³alnoœæ Miêdzynarodowej Organizacji Mnichów
Birmañskich. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na rolê mnichów buddyjskich w podtrzymywaniu pro-
testów, a tak¿e we wspieraniu zubo¿a³ej ludnoœci. Omówi³ obecn¹ sytuacjê w Birmie, a tak¿e
metody politycznego i handlowego podtrzymywania autarkicznego re¿imu przez Pekin, który
jest dla junty jedynym oknem na œwiat. W zamian Chiny uzyska³y strategiczny dostêp do Ocea-
nu Indyjskiego, co ¿ywotnie niepokoi Indie. U Uttara podniós³ równie¿ kwestiê ³amania embar-
ga na dostawy broni i podejmowania wspó³pracy wojskowej przez Chiny i Rosjê.
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Kronika senacka

1 lipca br. w Senacie odby³a siê konferencja „Droga kariery prawnika w Polsce”, zor-
ganizowana przez Komisjê Ustawodawcz¹ we wspó³pracy z Naczeln¹ Rad¹ Adwokack¹.

W debacie wziêli udzia³ parlamentarzyœci i przedstawiciele œrodowiska akademickiego,
prawniczych samorz¹dów zawodowych, administracji rz¹dowej, instytucji centralnych. Ucze-
stnicy konferencji podjêli próbê odpowiedzi na pytania dotycz¹ce modelu kariery prawnika
w naszym kraju.

Otwieraj¹c konferencjê, marsza³ek Bogdan Borusewicz podkreœli³, ¿e podjêty temat
– droga kariery prawnika w Polsce – jest zagadnieniem zasadniczym. Zdaniem marsza³ka,
nikogo nie trzeba przekonywaæ, jak wa¿ny jest zawód prawnika. Marsza³ek wyrazi³ przeko-
nanie, ¿e konferencja bêdzie impulsem do konkretnych rozwi¹zañ legislacyjnych i wska¿e
kierunek dzia³añ, które sprawi¹, ¿e zawód prawnika bêdzie bardziej otwarty, jasno okreœlona
zostanie droga awansu zawodowego, ³atwiejsze stanie siê przejœcie z jednego zawodu pra-
wniczego do drugiego, a prawnicze organizacje zawodowe stan¹ siê bardziej dostêpne.
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prawnika w Polsce” otworzy³
marsza³ek Bogdan Borusewicz



Przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski podkreœli³, ¿e
przygotowuj¹c konferencjê, organizatorzy mieli na uwadze wyj¹tkow¹ sytuacjê, w jakiej znaj-
duje siê polski prawodawca. „Stoimy dzisiaj wobec koniecznoœci podjêcia strategicznej de-
cyzji, dotycz¹cej systemu kszta³cenia osób wykonuj¹cych zawody prawnicze oraz okreœlenia
ustroju instytucji – szeroko pojêtego – wymiaru sprawiedliwoœci” – powiedzia³.

Senator K. Kwiatkowski przypomnia³ te¿, ¿e w ostatnich latach Trybuna³ Konstytucyjny
wyda³ szereg orzeczeñ, a wiele przepisów przez niego uchylonych nadal czeka na podjêcie
przez ustawodawcê merytorycznych decyzji, opracowanie projektów aktów normatywnych
i wprowadzenie ich w ¿ycie. Wyrazi³ nadziejê, ¿e efekty konferencji bêd¹ mia³y wymiar prakty-
czny i pozwol¹ parlamentarzystom podj¹æ racjonalne decyzje legislacyjne. Senat – podkreœli³
senator K. Kwiatkowski – jest stra¿nikiem jakoœci stanowionego prawa.

Senackie spotkanie wpisa³o siê w formu³ê posiedzenia zorganizowanego przez Komisjê
Ustawodawcz¹ w kwietniu br., poœwiêconego zagadnieniu statusu ustrojowego asesora s¹do-
wego oraz reformie systemu naboru kadr do organów wymiaru sprawiedliwoœci.

* * *

2 lipca br. w Senacie odby³a siê konferencja „Przysz³oœæ polskiej pi³ki no¿nej”, zor-
ganizowana z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Otwieraj¹c konferencjê, przewodnicz¹cy Komisji Nauki Edukacji i Sportu senator Kazi-
mierz Wiatr podkreœli³, ¿e sprawy sportu nale¿y rozpatrywaæ w trzech wymiarach: emocji, które
wyzwala i których w³aœnie doœwiadczamy po niedawno zakoñczonych mistrzostwach Europy
w pi³ce no¿nej, efektów zdrowotnych, jakie daje jego uprawianie, a tak¿e znaczenia formacyj-
nego – sport powszechny sprzyja wszechstronnemu rozwojowi m³odych ludzi. Te ró¿ne ob-
szary – jak stwierdzi³ senator – stanowi¹ nieroz³¹czn¹ ca³oœæ. W Senacie – nie bez powodu
– sprawy sportu, oœwiaty i wychowania powierzono jednej komisji. Jak stwierdzi³ senator,
Izba zosta³a powo³ana do stanowienia prawa, ale parlamentarzyœci czuj¹ siê te¿ w obo-
wi¹zku inspirowaæ i pomagaæ w rozwi¹zywaniu problemów i z takim nastawieniem chcemy
rozmawiaæ o sporcie, o pi³ce no¿nej

Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek podkreœli³a, ¿e w atmosferze przygotowañ do tego,
co ma siê wydarzyæ w Polsce i na Ukrainie za 4 lata, trudno nie rozmawiaæ o przysz³oœci pol-
skiej pi³ki no¿nej. Wyrazi³a nadziejê, ¿e zmiany, które nast¹pi¹, sprawi¹, i¿ polska pi³ka no¿na
nie bêdzie siê kojarzy³a z tyloma negatywnymi emocjami, towarzysz¹cymi nam w ostatnich
miesi¹cach. Wicemarsza³ek poinformowa³a o utworzeniu w Senacie dru¿yny pi³karskiej, do
której akces zg³osi³a prawie jedna trzecia senatorów.
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W senackiej konferencji udzia³ wziêli przedstawiciele nauki, organizacji i klubów spor-
towych, a tak¿e polscy selekcjonerzy: senator Antoni Piechniczek, Andrzej Strejlau i Jerzy
Engel.

Prof. Wojciech Przybylski mówi³ o zasadach fair play, które powinny obowi¹zywaæ nie tyl-
ko pi³karzy, ale tak¿e kibiców. Mecenas Micha³ Tomczak przedstawi³ prawne przes³anki kryzy-
su organizacyjnego polskiej pi³ki no¿nej. Wskaza³ na przyczyny korupcji w œrodowisku
pi³karskim, potrzebê nie personalnych a systemowych zmian w strukturach organizacji sporto-
wych, a tak¿e wprowadzenia nowych standardów finansowania sportu i stworzenia mechaniz-
mów kontroli organizacji pi³karskiej.

Profesor R. Panfil, mówi¹c o przygotowaniu mened¿erskim trenerów, zwróci³ uwagê, ¿e
pi³ka no¿na dla wszystkich i pi³ka no¿na jako biznes to dwie dziedziny, które organizacje spor-
towe usi³uj¹ godziæ, choæ s¹ one ró¿ne, wrêcz przeciwstawne. Profesor wskazywa³ na potrze-
bê nowoczesnego podejœcia do sportu.

W dyskusji uczestniczyli senatorowie i goœcie Senatu. Trener A. Strejlau apelowa³ o regu-
lacje prawne i wspó³dzia³anie na rzecz poprawy sytuacji w polskiej pi³ce. Wiceprezes Polskie-
go Zwi¹zku Pi³ki No¿nej J. Engel przedstawi³ narodowy program wspierania rozwoju
pi³karskiego dzieci i m³odzie¿y.
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W senackim spotkaniu
poœwiêconym przysz³oœci
polskiej pi³ki no¿nej wziêli udzia³
trenerzy Andrzej Strejlau
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