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Posiedzenia Senatu

17. posiedzenie Senatu

W dniach 6 i 7 sierpnia br. odby³o siê 17. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli
marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie – Krystyna Bochenek, Zbigniew Ro-
maszewski i Marek Zió³kowski.

Porz¹dek posiedzenia Izby obejmowa³:
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowy-
mi oraz niektórych innych ustaw,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, usta-
wy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz
ustawy o op³acie skarbowej,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rz¹dem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie wspó³pracy w ramach Pol-
sko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta, sporz¹dzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miêdzy Uni¹ Europejsk¹
a Republik¹ Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postano-
wieñ Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy
Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej oraz Protoko³u z 2001 roku do Konwencji,
podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o upowa¿nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do z³o¿enia oœwiadczenia o uznaniu w³aœciwoœci Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot
Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warsza-
wie dnia 2 kwietnia 2008 r.,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zniesieniu G³ównego Inspektora Inspekcji Handlo-
wej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Pra-
wo o notariacie,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo spó³dzielcze,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i wa-

rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej oraz

niektórych innych ustaw,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego w Szczecinie,
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� drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Senat poprawi³ ustawy: o zmianie ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw;
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw;
o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych,
ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze
nad rynkiem finansowym

Trzy pierwsze punkty porz¹dku posiedzenia Senat rozpatrywa³ ³¹cznie. Sprawozdania
Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie rozpatrywanych ³¹cznie ustaw przedstawi³ senator
Marek Trzciñski.

Jak stwierdzi³ senator, zasadniczym celem nowelizacji ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw jest wdro¿enie do pol-
skiego porz¹dku prawnego: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/25/WE
z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejêcia; dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/109/WE z 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotycz¹cych przejrzysto-
œci informacji o emitentach, których papiery wartoœciowe dopuszczane s¹ do obrotu na rynku
regulowanym oraz zmieniaj¹cej dyrektywê 2001/34/WE; dyrektywy Komisji 2007/14/WE
z 8 marca 2007 r. ustanawiaj¹cej szczegó³owe zasady wdro¿enia niektórych przepisów dy-
rektywy 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotycz¹cych przejrzystoœci infor-
macji o emitentach, których papiery wartoœciowe dopuszczane s¹ do obrotu na rynku
regulowanym.

Ponadto w nowelizacji ustawodawca doprecyzowuje przepisy, które nasuwa³y w¹tpliwo-
œci interpretacyjne, b¹dŸ te¿ nie do koñca prawid³owo wdra¿a³y przepisy wspólnotowe, a tak¿e
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eliminuje luki w systemie prawnym. Ustawa nowelizuj¹ca harmonizuje równie¿ ustawê o ofer-
cie publicznej z innymi ustawami reguluj¹cymi zasady obrotu papierami wartoœciowymi.

Druga z rozpatrywanych ³¹cznie ustaw – o zmianie ustawy o obrocie instrumentami fi-
nansowymi oraz niektórych innych ustaw – transponuje do krajowego porz¹dku prawnego
postanowienia dyrektywy z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych
(2004/39/WE) oraz dyrektywy z 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatnoœci kapita³owej firm
inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Oprócz przepisów czyni¹cych zadoœæ obowi¹zkowi wdro¿enia do polskiego systemu
prawa norm wspólnotowych w ustawie zawarto tak¿e zmiany wynikaj¹ce z dotychczasowej
praktyki jej stosowania. Zmiany te sprzyjaj¹ rozwojowi polskiego rynku kapita³owego poprzez
liberalizacjê zasad funkcjonowania systemu instrumentów finansowych oraz zapewnienie wiê-
kszego bezpieczeñstwa podmiotom uczestnicz¹cym w obrocie tymi instrumentami.

Wejœcie ustawy w ¿ycie powinno siê przyczyniæ do zwiêkszenia konkurencyjnoœci po-
przez umo¿liwienie uczestnikom polskiego rynku finansowego prowadzenia dzia³alnoœci na
zasadach analogicznych do obowi¹zuj¹cych w innych pañstwach UE.

Adresatami ustawy s¹ przede wszystkim firmy inwestycyjne i agenci firm inwestycyjnych,
banki powiernicze, podmioty organizuj¹ce i prowadz¹ce rynek regulowany (gie³dowy i poza-
gie³dowy), Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych oraz inne izby rozliczeniowe i rozra-
chunkowe, a tak¿e Narodowy Bank Polski.

Oprócz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nowelizacja dokonuje zmian
w 16 innych ustawach.

Trzecia z rozpatrywanych ³¹cznie ustaw – o zmianie ustawy o funduszach inwestycyj-
nych, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – ma
na celu implementacjê do prawa krajowego dyrektyw: w sprawie rynków instrumentów finan-
sowych zmieniaj¹cej inne dyrektywy, wprowadzaj¹cej œrodki wykonawcze do dyrektywy w od-
niesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia dzia³alnoœci przez
przedsiêbiorstwa inwestycyjne oraz pojêæ zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz dy-
rektywy dotycz¹cej wykonania dyrektywy w sprawie koordynacji przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych, odnosz¹cych siê do przedsiêbiorstw zbiorowego inwesto-
wania w zbywalne papiery wartoœciowe (UCITS), w zakresie wyjaœnienia niektórych definicji.

Ponadto ustawa wprowadza szereg zmian i usprawnieñ regulacji w celu dostosowania
ustawy o funduszach inwestycyjnych do zmieniaj¹cych siê warunków funkcjonowania rynku
przy zachowaniu bezpieczeñstwa jego uczestników, a tak¿e szereg przepisów umo¿liwia-
j¹cych sprawowanie skuteczniejszego nadzoru przez Komisjê Nadzoru Finansowego.
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o zmianie ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
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oraz o spó³kach publicznych
oraz o zmianie innych ustaw;
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
oraz niektórych innych ustaw;
o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych,
ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze
nad rynkiem finansowym rz¹d reprezentowa³
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki



Do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-
tów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych oraz
o zmianie innych ustaw Senat uchwali³ 16 poprawek, w wiêkszoœci o charakterze doprecyzowu-
j¹cym, redakcyjnych lub zmierzaj¹cych do zapewniania ustawie spójnoœci terminologicznej.

Miêdzy innymi wprowadzono zmianê maj¹c¹ na celu rezygnacjê z wprowadzenia obliga-
toryjnoœci przekazywania komisji, w okreœlonych wypadkach, t³umaczenia zatwierdzonego
prospektu emisyjnego na jêzyk polski bez wzglêdu na to, czy prospekt ten jest jednoczeœnie
t³umaczony na jêzyk angielski, a w rezultacie przywraca brzmienie przepisu z przed³o¿enia
rz¹dowego. Wprowadzaj¹c tê poprawkê, Senat mia³ na wzglêdzie opiniê Urzêdu Komitetu In-
tegracji Europejskiej, w której rozwi¹zanie to uznano za niezgodne z prawem wspólnotowym.

Do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych in-
nych ustaw Senat wprowadzi³ 7 poprawek. W jednej z nich wskazano, ¿e rozrachunkiem
transakcji maj¹cych za przedmiot instrumenty finansowe jest równie¿ obci¹¿enie lub uznanie
konta depozytowego lub rachunku papierów wartoœciowych prowadzonego przez spó³kê, któ-
rej Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych przekaza³ wykonywanie czynnoœci z zakresu
prowadzenia depozytu papierów wartoœciowych. Poprawka ta jest – zdaniem Izby – niezbêd-
n¹ konsekwencj¹ przyjêtego w ustawie rozwi¹zania, na podstawie którego krajowy depozyt
mo¿e przekazaæ wykonywanie swoich czynnoœci innej spó³ce.

Inna poprawka modyfikuje katalog zadañ Krajowego Depozytu Papierów Wartoœcio-
wych. Przyjmuj¹c j¹, Senat postanowi³ zapobiec ewentualnym w¹tpliwoœciom interpretacyj-
nym i jednoznacznie przes¹dziæ, ¿e w alternatywnym systemie obrotu mo¿na prowadziæ obrót
wszystkimi instrumentami finansowymi zarejestrowanymi w krajowym depozycie, a nie jedynie
zdematerializowanymi papierami wartoœciowymi.

Do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe
oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Senat wprowadzi³ 4 poprawki.

Zdaniem Izby, wp³aty osób zapisuj¹cych siê na certyfikaty inwestycyjne, niezale¿nie od ich
formy, powinny byæ objête jednakow¹ ochron¹. Dlatego wprowadzono poprawkê zmierzaj¹c¹
do objêcia wp³at dokonywanych w postaci m.in. przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci tak¹ sa-
m¹ ochron¹, jaka dotyczy wp³at dokonywanych w pieni¹dzach, w sytuacji gdy towarzystwo fun-
duszy inwestycyjnych zosta³oby postawione w stan upad³oœci lub by³oby skierowane przeciwko
niemu postêpowanie egzekucyjne, lub by³oby ono objête postêpowaniem naprawczym.

Senat przyj¹³ bez poprawek ustawê o zmianie ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych ma na celu uproszczenie i usprawnienie procesu budowy dróg
oraz wprowadza korzystniejsze zasady wyp³aty odszkodowañ za nieruchomoœci wyw³aszczo-
ne z przeznaczeniem pod inwestycje drogowe.

W dotychczasowym stanie prawnym inwestor podejmuj¹cy przedsiêwziêcie w zakresie
dróg publicznych musi uzyskaæ decyzjê o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzjê o pozwoleniu na
budowê. W ustawie przewidziano zast¹pienie tych dwóch decyzji jednym aktem – decyzj¹
o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej. Bêdzie j¹ wydawa³ wojewoda w odniesieniu do
dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
na wniosek w³aœciwego zarz¹dcy drogi.

W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w¹tpliwoœciami w ustawie przes¹dzono, ¿e w wypadku inwe-
stycji drogowej realizowanej na obszarze dwóch lub wiêcej województw decyzjê o zezwoleniu na
realizacjê inwestycji drogowej wydaje wojewoda, na obszarze w³aœciwoœci którego znajduje siê
najwiêksza czêœæ nieruchomoœci przeznaczonych na realizacjê inwestycji drogowej.

Organ w³aœciwy do wszczêcia postêpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacjê inwestycji drogowej bêdzie obowi¹zany wys³aæ zawiadomienie o wszczêciu postê-
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powania nie tylko wnioskodawcy, jak to ma miejsce dotychczas, ale tak¿e w³aœcicielom lub
u¿ytkownikom wieczystym nieruchomoœci.

Ustawa przewiduje karê pieniê¿n¹ za niewydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê in-
westycji drogowej. Przepis, analogiczny do zawartego w ustawie – Prawo budowlane, upraw-

nia organ wy¿szego stopnia do wymierzenia organowi zwlekaj¹cemu z wydaniem decyzji kary
w wysokoœci 500 z³ za ka¿dy dzieñ zw³oki.

Wprowadzono zasadê, ¿e decyzjê ustalaj¹c¹ wysokoœæ odszkodowania za nieruchomo-
œci przeznaczone pod drogi wydaje siê w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwole-
niu na realizacjê inwestycji drogowej sta³a siê ostateczna oraz wyd³u¿ono – z 30 do 120 dni
– termin wydania nieruchomoœci przeznaczonej pod drogi.

Aby przyspieszyæ realizacjê inwestycji drogowych, przyjêto rozwi¹zanie, ¿e w³aœciciel lub
u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci objêtej decyzj¹, który wyda tê nieruchomoœæ niezw³ocz-
nie, otrzyma odszkodowanie powiêkszone o kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci lub war-
toœci prawa u¿ytkowania wieczystego.
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Sprawozdawca Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
senator Janusz Sepio³

Stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej
przedstawi³ senator Andrzej Owczarek

Podczas rozpatrywania nowelizacji ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych
rz¹d reprezentowa³ podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak



Ponadto, je¿eli nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem mieszkalnym albo budyn-
kiem, w którym zosta³ wyodrêbniony lokal mieszkalny, wysokoœæ odszkodowania powiêkszy
siê o kwotê 10 000 z³.

Senackie komisje: Gospodarki Narodowej oraz Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej rekomendowa³y Izbie przyjêcie ustawy bez zmian.

Senat po dyskusji jednog³oœnie podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu ustawy bez poprawek.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o dokumentach paszportowych
oraz ustawy o op³acie skarbowej

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie zmian wynikaj¹cych z doœwiadczeñ zwi¹zanych
z obowi¹zywaniem ustawy w dotychczasowym kszta³cie. Polegaj¹ one m.in. na: wprowadze-
niu nowych rozwi¹zañ w zakresie wydawania dokumentów paszportowych osobom ma³olet-
nim (w tym wyeliminowania koniecznoœci stawiennictwa przed organem paszportowym osób
ma³oletnich przed ukoñczeniem 5 lat przy sk³adaniu wniosku o wydanie paszportu tymczaso-
wego); wprowadzeniu mo¿liwoœci odst¹pienia od zamieszczania w dokumencie paszporto-
wym podpisu – w wypadku niemo¿noœci z³o¿enia podpisu z powodu niepe³nosprawnoœci, oraz
odcisków palców – w wypadku braku fizycznej mo¿liwoœci pobrania tych odcisków; doprecyzo-
waniu przes³anek wydania drugiego paszportu i ograniczeniu jego wa¿noœci do 2 lat; posze-
rzeniu katalogu osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego o prezesa,
wiceprezesa i sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego, pierwszego prezesa i prezesów S¹du
Najwy¿szego oraz prezesa i wiceprezesów Naczelnego S¹du Administracyjnego, a tak¿e
o ma³¿onków tych osób.

Senat wprowadzi³ 6 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszporto-
wych oraz ustawy o op³acie skarbowej. W jednej z nich uzna³ za konieczne poszerzenie katalo-
gu osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego o szereg szefów organów
konstytucyjnych oraz ich zastêpców, a tak¿e o szefów urzêdów obs³uguj¹cych najwy¿sze or-
gany pañstwa oraz o marsza³ków województw, bior¹c pod uwagê znaczenie tych podmiotów
w systemie organów pañstwa i realizowane przez nie zadania. Jednoczeœnie Senat nie znalaz³
uzasadnienia dla przyznania prawa do otrzymania paszportu dyplomatycznego ma³¿onkom
uprawnionych przedstawicieli w³adzy s¹downiczej.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy.

Senat opowiedzia³ siê za rozszerzeniem wymiany
w ramach programu Fulbrighta

Wiêcej osób bêdzie mog³o wzi¹æ udzia³ w programach wymiany studentów, naukowców
i nauczycieli miêdzy Polsk¹ i USA w ramach programu Fulbrighta – to cel polsko- amerykañ-
skiej umowy, na ratyfikacjê której Senat jednog³oœnie wyrazi³ zgodê.

Ustawa upowa¿nia prezydenta do ratyfikacji nowej umowy, której skutkiem ma byæ zwiê-
kszenie finansowego wk³adu Polaków we wspó³pracê w ramach Polsko-Amerykañskiej Komi-
sji Fulbrighta. Zwiêkszenie wk³adu pozwoli wiêkszej liczbie osób wzi¹æ udzia³ w programach
wymiany studentów, naukowców i nauczycieli miêdzy Polsk¹ i USA.

Zanim w marcu br. sporz¹dzono now¹ umowê w sprawie wspó³pracy w ramach Pol-
sko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta, podstaw¹ wspólnych dzia³añ Polski i USA na polu wy-
miany akademickiej i naukowej by³y dwie umowy zawarte miêdzy rz¹dami obu krajów:
umowa z 22 marca 1990 r. o utworzeniu Biura Polsko-Amerykañskiej Wymiany Naukowej
oraz zastêpuj¹ca j¹ umowa z 20 paŸdziernika 1995 r. o utworzeniu Polsko-Amerykañskiej Ko-
misji Fulbrighta.
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Umowê z 1995 r. zawarto na dziesiêæ lat, w 2005 r. obie strony wyrazi³y jednak zgodê na
kontynuowanie wspó³pracy do czasu zwi¹zania siê now¹ umow¹.

Program Fulbrighta zosta³ opracowany przez amerykañskiego prawnika, profesora aka-
demickiego i polityka – senatora Jamesa Williama Fulbrighta (1905-1995). Uzyska³ podstawy
prawne w 1946 r. na mocy ustawy zatwierdzonej przez Kongres USA i podpisanej przez prezy-
denta Harry’ego Trumana.

G³ówne cele programu to inicjowanie, wspieranie i prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie
studiów, badañ naukowych, szkoleñ i innych przedsiêwziêæ z dziedziny nauki, szkolnictwa wy-
¿szego, oœwiaty, kultury i sztuki, realizowanych przez lub dla obywateli amerykañskich – po-
przez wizyty i wymiany studentów, sta¿ystów, wyk³adowców, artystów, dziennikarzy,
nauczycieli, naukowców oraz innych osób ze œrodowisk nauki, kultury i sztuki.

Obecnie dzia³ania zwi¹zane z programem Fulbrighta realizowane s¹ w ponad 150 kra-
jach. Fundusze na program s¹ zatwierdzane przez Kongres USA. W ró¿nych krajach dzia³a
51 komisji Fulbrighta, które w imieniu rz¹du amerykañskiego i rz¹dów miejscowych sprawuj¹
bezpoœredni¹ pieczê nad realizacj¹ programu.

Ustawa trafi teraz do prezydenta

Ustawy o ratyfikacji umów o zabezpieczeniu spo³ecznym z USA
i Kanad¹ – przyjête bez poprawek

Senat popar³ ustawy o ratyfikacji umów o zabezpieczeniu spo³ecznym z Kanad¹ i USA.
Mo¿e z nich skorzystaæ kilkadziesi¹t tysiêcy Polaków. Za ratyfikacj¹ opowiedzia³o siê 92 sena-
torów, nikt nie by³ przeciwny, nikt te¿ nie wstrzyma³ siê od g³osu.

Polsko-amerykañska umowa zlikwiduje podwójne opodatkowanie – umo¿liwi op³acanie
sk³adek pracowników delegowanych do USA tylko w jednym pañstwie. Pozwoli tak¿e na su-
mowanie okresów sk³adkowych przepracowanych w obu pañstwach, co bêdzie bardzo korzy-
stne dla osób, które pracowa³y w obydwu pañstwach, ale zbyt krótko, by przyznano im
œwiadczenia w którymœ z nich.

Dziêki umowie osoby mieszkaj¹ce w Polsce bêd¹ mog³y otrzymywaæ œwiadczenia
po swoich amerykañskich wspó³ma³¿onkach, co dotychczas nie by³o mo¿liwe. Skorzysta-
j¹ na tym przede wszystkim osoby owdowia³e i sieroty. Negocjacje w sprawie umowy
trwa³y prawie trzy lata, g³ównie ze wzglêdu na ró¿nice w ustawodawstwie polskim i ame-
rykañskim.

Umowa polsko-kanadyjska równie¿ dotyczy œwiadczeñ emerytalno-rentowych. Pozwo-
li na ³¹czenie okresów ubezpieczenia przepracowanych w Polsce i w Kanadzie, transfer
œwiadczeñ osobom uprawnionym zamieszka³ym na terytorium drugiego pañstwa, zapewni
te¿ ochronê przed utrat¹ praw przys³uguj¹cych do œwiadczeñ nabytych na terytorium drugiego
pañstwa.

Wed³ug resortu pracy i polityki spo³ecznej, umowa ta u³atwi Polakom zamieszka³ym
w Kanadzie podejmowanie decyzji o powrocie do kraju, gdy¿ nie bêd¹ musieli siê ju¿ obawiaæ
utraty praw do œwiadczeñ kanadyjskich.

Senat przyj¹³ bez poprawek ustawê likwiduj¹c¹ stanowisko
g³ównego inspektora Inspekcji Handlowej i jego urz¹d

Zgodnie z ustaw¹ kompetencje g³ównego inspektora przejmie prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, urz¹d przejmie te¿ maj¹tek g³ównej inspekcji, równie¿ laborato-
ria. Do tej pory generalny inspektor podlega³ prezesowi UOKiK.
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Ustawa rozszerza kompetencje UOKiK o czêœæ dotychczasowych zadañ inspekcji han-
dlowej. Prezes urzêdu bêdzie m.in. odpowiada³ za kontrolê jakoœci paliw, a urz¹d przejmie po-
stêpowania administracyjne Inspekcji Handlowej, dotycz¹ce wyrobów niezgodnych
z przepisami.

Pozostan¹ wojewódzkie inspekcje handlowe podleg³e wojewodom. Wojewoda w porozu-
mieniu z prezesem UOKiK bêdzie powo³ywa³ i odwo³ywa³ wojewódzkich inspektorów. Prezes
UOKiK bêdzie zlecaæ wojewódzkim inspektorom kontrole, bêdzie te¿ organem odwo³awczym
od decyzji wojewódzkich inspektorów handlowych.

Senat jednog³oœnie przyj¹³ ustawê bez poprawek.

Senat przyj¹³ bez poprawek zmiany w prawie spó³dzielczym

Ustawa obni¿a z obecnych dziesiêciu do piêciu liczbê osób, które bêd¹ mog³y za³o¿yæ
spó³dzielniê rolnicz¹.

Zgodnie ze znowelizowan¹ ustaw¹ równie¿ minimalna liczba cz³onków spó³dzielni rolni-
czych i grup producentów rolnych prowadzonych jako spó³dzielnie mo¿e wynosiæ piêæ osób.
Statut mo¿e przewidywaæ wy¿sz¹ minimaln¹ liczbê cz³onków. Inne spó³dzielnie nadal musz¹
mieæ przynajmniej dziesiêciu cz³onków.

W spó³dzielniach licz¹cych mniej ni¿ dziesiêciu cz³onków nie powo³uje siê rady, je¿eli sta-
tut nie stanowi inaczej – przewiduje ustawa. W takim wypadku kompetencje rady ma wykony-
waæ walne zgromadzenie cz³onków.

Zasady dotycz¹ce zmniejszenia potrzebnej do za³o¿enia liczby cz³onków i rad nadzor-
czych bêd¹ dotyczyæ te¿ grup producenckich funkcjonuj¹cych jako spó³dzielnie powo³ywane
na podstawie innej ustawy – o organizacji rynku owoców i warzyw.

Senat przyj¹³ ustawê bez poprawek jednomyœlnie, 92 g³osami.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw,
rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
– przyjêta bez poprawek

Nowelizacja ma na celu implementacjê prawa wspólnotowego do polskiego porz¹dku
prawnego w zakresie dokonanej w 2007 r. unijnej reformy rynków owoców i warzyw oraz rynku
suszu paszowego.

W zakresie rynków owoców i warzyw nowelizacja rozszerza kompetencje marsza³ków
województw i resortu rolnictwa w zakresie przede wszystkim oceny funkcjonowania grup produ-
centów rolnych. Wed³ug nowych przepisów, marsza³ek bêdzie mia³ mo¿liwoœæ zawieszenia
wstêpnego uznania grupy producentów lub uznania organizacji producentów.

Decyzja o zawieszeniu bêdzie mo¿liwa m.in. w wypadku, gdy grupy lub organizacje nie
przeka¿¹ informacji o zakresie swojej dzia³alnoœci.

Zmieniaj¹ siê ponadto kompetencje prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, na podstawie których bêdzie on móg³ wyp³acaæ œrodki na dofinansowanie organizacji
producentów lub zrzeszenia tych organizacji.

Zgodnie z zapisami nowelizacji prezes agencji bêdzie te¿ informowa³ ministra rolnictwa
o zatwierdzeniu funduszu oraz udzielonej i wyp³aconej pomocy finansowej.

Nowe przepisy reguluj¹ tak¿e obowi¹zki organizacji lub zrzeszenia producentów. Bêd¹
one musia³y przekazywaæ prezesowi ARiMR informacje o iloœci nieprzeznaczonych do sprze-
da¿y owoców i warzyw w poprzednich miesi¹cach roku handlowego oraz o wartoœci produk-
tów sprzedanych, a tak¿e roczne informacje o oszacowanej pomocy ze œrodków Unii
Europejskiej.
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Wyd³u¿a siê do 15 wrzeœnia br. termin sk³adania do ARiMR przez rolników stara-
j¹cych siê o dop³aty do owoców miêkkich kopii tzw. umów o przetwórstwo. Zgodnie z do-
tychczasowymi przepisami termin ten mija 31 lipca br. Nowy zapis przewiduje te¿, ¿e kopie
umów z³o¿one po tym terminie, ale do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, uznaje siê za z³o¿one
w terminie.

Zmiany w zakresie rynku suszu paszowego maj¹ na celu przeciwdzia³anie niew³aœciwym
praktykom wykorzystywania siana z ³¹k jako surowca do dosuszania. Nowelizacja wprowadza
przepisy, które okreœlaj¹ wymogi dotycz¹ce zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszo-
wego metod¹ dehydratacji.

Senat przyj¹³ ustawê bez poprawek jednomyœlnie, 91 g³osami.

Senat wprowadzi³ poprawki do ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego

Celem nowelizacji jest stworzenie dla Rady Ministrów podstawy prawnej do podjêcia
dzia³añ w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Realizacja tego celu polega na zamiesz-
czeniu delegacji ustawowej do wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Pierwszy program, na lata 2009–2013, jest przygotowywany przez ministra w³aœciwego
do spraw zdrowia przy udziale Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W myœl ustawy program bêdzie okreœla³ diagnozê sytuacji i zagro¿eñ dla zdrowia psychi-
cznego, cele g³ówne i szczegó³owe oraz niezbêdne dzia³ania legislacyjne, w szczególnoœci
maj¹ce na celu zapewnienie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi.

Program bêdzie realizowany przez jednostki samorz¹du terytorialnego, Narodowy Fun-
dusz Zdrowia oraz ministrów w³aœciwych ze wzglêdu na charakter dzia³añ okreœlonych w pro-
gramie. Podstawowe dzia³ania bêd¹ polega³y na promowaniu zdrowia psychicznego
i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psy-
chicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dostêpnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomo-
cy, niezbêdnej do ¿ycia w œrodowisku spo³ecznym, rodzinnym i zawodowym.

Ustawa nak³ada na ministra w³aœciwego do spraw zdrowia obowi¹zek corocznego przed-
k³adania Radzie Ministrów informacji o realizacji dzia³añ wynikaj¹cych z programu. Nastêpnie
Rada Ministrów bêdzie obowi¹zana do sk³adania Sejmowi RP corocznych informacji o realiza-
cji programu.

Senat, rozpatruj¹c ustawê o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, uzna³ za
konieczne i uzasadnione wprowadzenie poprawki, która zobowi¹zuje Radê Ministrów do
przedk³adania corocznych informacji o realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego obydwu izbom Parlamentu, a nie wy³¹cznie Sejmowi.

Program ma byæ finansowany z bud¿etu pañstwa, ze œrodków w³asnych samorz¹dów,
które w du¿ej mierze bêd¹ odpowiedzialne za jego realizacjê, oraz ze œrodków UE. Jego koszt
szacuje siê mniej wiêcej na 20 mln z³ rocznie.

Wed³ug resortu zdrowia, liczba chorych psychicznie stale wzrasta. W ci¹gu 15 lat, od
1990 do 2004 r., wskaŸnik rozpowszechnienia leczonych w opiece ambulatoryjnej wzrós³
o 131% (z 1629 do 3763 na 100 tys. osób), a wskaŸnik rozpowszechnienia hospitalizacji
– o 45% (z 362 do 526 na 100 tys. osób).

Opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej wymaga 10% (900 tys.) dzieci. W roku
2004 z opieki poradni zdrowia psychicznego korzysta³o ich jedynie oko³o 129 tys., a z opieki
szpitalnej – oko³o 12 tys.

Roœnie tak¿e liczba osób w starszym wieku, które maj¹ problemy psychiczne. W roku
2004 z poradni zdrowia psychicznego korzysta³o oko³o 168 tys. osób w wieku 65 lat lub wiêcej,
a z opieki szpitalnej – oko³o 20 tys. osób w tym wieku.

Tymczasem w Polsce brakuje zarówno miejsc, w których mo¿na leczyæ chorych psychi-
cznie, jak i lekarzy. Jak informuje resort zdrowia, w systemie opieki psychiatrycznej brakuje
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oko³o 1, 5 tys. ³ó¿ek na oddzia³ach psychiatrycznych, 1, 4 tys. ³ó¿ek na oddzia³ach dla osób
uzale¿nionych, 7 tys. ³ó¿ek na oddzia³ach opieki dziennej, 2 tys. ³ó¿ek na oddzia³ach opie-
kuñczo-leczniczych, 1, 5 tys. miejsc w hostelach oraz 400 zespo³ów leczenia œrodowiskowego
i 200 poradni.

Ustawa o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie – przyjêta z poprawkami

Celem ustawy jest utworzenie z dniem 1 stycznia 2009 r. Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego w Szczecinie. Bêdzie on utworzony na bazie dotychczasowej
Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczeciñskiej. Z dniem utworzenia uniwer-
sytetu uczelnie te bêd¹ zniesione.

Przedmiotowa ustawa przewiduje, ¿e uniwersytet bêdzie nastêpc¹ prawnym zniesionych
uczelni. Z dniem 1 stycznia 2009 r. mienie Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki
Szczeciñskiej, obejmuj¹ce w³asnoœæ i inne prawa maj¹tkowe, stanie siê mieniem uniwersytetu.
Z tym dniem uniwersytet przejmie równie¿ prawa i zobowi¹zania tych uczelni. Ponadto wskazano,
¿e pracownicy, studenci, doktoranci, osoby, które wszczê³y przewody doktorskie, oraz s³uchacze
studiów podyplomowych i kursów doszkalaj¹cych Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki
Szczeciñskiej, zostan¹ z dniem utworzenia uniwersytetu „przejêci” przez tê uczelniê.

Ponadto w ustawie sformu³owano przepisy dostosowuj¹ce, dotycz¹ce organów jedno-
osobowych i kolegialnych uczelni (znoszonych i tworzonej) oraz ich podstawowych jednostek
organizacyjnych.

Senat po rozpatrzeniu ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie uchwali³ do niej 8 poprawek, m.in. zmianê statusu osób, które roz-
poczê³y przewody habilitacyjne akademii rolniczej lub na politechnice. Przyjêto tak¿e
poprawkê zmierzaj¹c¹ do tego, aby równie¿ zastêpcy organów jednoosobowych podstawo-
wych jednostek organizacyjnych ³¹czonych uczelni stali siê zastêpcami organów jednoosobo-
wych podstawowych jednostek organizacyjnych nowej uczelni. Zdaniem Senatu, brak
uzasadnienia, aby kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych traktowaæ inaczej
ni¿eli ich zastêpców, skoro oba te podmioty pochodz¹ z wyboru.

Drugie i trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez grupê senatorów. Rozpatrzy³y go w pierwszym
czytaniu dwie komisje senackie – Ustawodawcza oraz Obrony Narodowej. Obie wnios³y
o przyjêcie proponowanej regulacji bez poprawek.

Projekt ustawy dotyczy art. 37, który stanowi, ¿e osoby zamieszkuj¹ce w lokalu mieszkalnym
na podstawie decyzji administracyjnej s¹ zobowi¹zane do uiszczania op³at za u¿ywanie lokalu
oraz op³at poœrednich. W dotychczasowej ustawie nie by³o u¿yte s³owo „stale”, co doprowadza³o
do sytuacji, w której osoby czasowo zamieszkuj¹ce w lokalu by³y pozywane do s¹dów, gdy¿ mia³y
odpowiadaæ za wnoszenie p³atnoœci, co nie jest zgodne z kodeksem cywilnym. Do art. 37 dodano
te¿ zapis, zgodnie z którym odpowiedzialnoœæ tych osób ogranicza siê tylko do wysokoœci op³at za
u¿ywanie lokalu i op³at poœrednich za okres ich sta³ego zamieszkiwania.

Poniewa¿ w trakcie dyskusji nad projektem nie zg³oszono ¿adnych wniosków, przy-
st¹piono do trzeciego czytania projektu ustawy, obejmuj¹cego jedynie g³osowanie. W jego wy-
niku Senat jednomyœlnie, 89 g³osami, przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.
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Pozosta³e prace Izby

Senat przyj¹³ bez poprawek:
� ustawê o ratyfikacji Porozumienia miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii oraz Króle-

stwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowieñ Konwencji z dnia 29 maja
2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi
Unii Europejskiej oraz Protoko³u z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19
grudnia 2003 roku,

� ustawê o upowa¿nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do z³o¿enia oœwiadczenia
o uznaniu w³aœciwoœci Trybuna³u Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich na podstawie art.
35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

� ustawê o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie,
� ustawê o zmianie ustawy o lasach,
� ustawê o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej oraz niektórych innych ustaw.

Oœwiadczenia

Na zakoñczenie 17. posiedzenia Izby oœwiadczenie z³o¿y³ senator Jan Dobrzyñski.
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Posiedzenia Prezydium Senatu

24. posiedzenie Prezydium Senatu

6 sierpnia br. odby³o siê 24. posiedzenie Prezydium Senatu.
Rozpatrzono wniosek Komisji Kultury i Œrodków Przekazu o wyra¿enie zgody na zorgani-

zowanie 1 paŸdziernika br. w budynku Senatu konferencji „Muzea narodowe – nowe wyzwa-
nia”. Za³o¿enia konferencji omówi³a wiceprzewodnicz¹ca komisji senator Barbara
Borys-Damiêcka. Celem spotkania jest przedstawienie projektów rozwi¹zañ ustawowych, któ-
re umo¿liwi¹ muzeom, jako narodowym instytucjom kultury sprawuj¹cym opiekê nad dziedzic-
twem kulturowym i przyrodniczym dawnych rezydencji królewskich, tworzenie nowych form
prezentacji dziedzictwa narodowego, w szczególnoœci poprzez tzw. parki kultury.

Konferencja bêdzie zorganizowana przy wspó³udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Prezydium wyrazi³o zgodê na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowa³o przedsta-
wiony kosztorys.

Podczas posiedzenia rozpatrzono równie¿ wniosek Parlamentarnego Zespo³u ds. Osób
Starszych o wyra¿enie zgody na zorganizowanie 7 paŸdziernika br. konferencji „III wiek w XXI
wieku”.

Przewodnicz¹cy zespo³u senator Mieczys³aw Augustyn przedstawi³ g³ówne za³o¿enia te-
go spotkania, program konferencji oraz kosztorys.

Przedsiêwziêcie bêdzie organizowane we wspó³pracy z Polsko-Amerykañsk¹ Fundacj¹
Wolnoœci.

Prezydium podkreœli³o wagê przygotowywanego spotkania i wyrazi³o zgodê na zorgani-
zowanie konferencji oraz zaakceptowa³o przedstawiony kosztorys.

Prezydium zapozna³o siê z przedstawionym przez szefa Kancelarii Senatu minister Ewê
Polkowsk¹ projektem bud¿etu Kancelarii Senatu na rok 2009.

Bud¿et kancelarii na przysz³y rok przewiduje wzrost wydatków w stosunku do bud¿etu te-
gorocznego. Na wzrost planowanych wydatków istotny wp³yw ma zwiêkszona aktywnoœæ Se-
natu w sferze kontaktów miêdzyparlamentarnych oraz organizowanych konferencji
miêdzynarodowych. Wynika to z przypadaj¹cego na ten rok przewodnictwa w Grupie Wyszeh-
radzkiej oraz obchodów Roku Polskiej Demokracji, w których program wpisuje siê szereg spot-
kañ wielostronnych organizowanych w Polsce.

Istotny wp³yw na wzrost wydatków bêdzie mia³o równie¿ planowane podwy¿szenie
o 1000 z³ œrodków finansowych przewidzianych na prowadzenie biur senatorskich, podykto-
wane rosn¹cymi wydatkami na p³ace, czynsze, koszty podró¿y s³u¿bowych, materia³y biuro-
we, a tak¿e realizacja II etapu tworzenia infrastruktury telewizyjnej w budynku „A”, zakup
specjalistycznych urz¹dzeñ niezbêdnych do realizacji transmisji obrazu i dŸwiêku z posiedzeñ
plenarnych oraz sal konferencyjnych i innych wybranych lokalizacji na terenie Senatu.

Po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Ko-
misji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ na temat projektu bud¿etu Kancelarii
Senatu na rok 2009 prezydium pozytywnie zaopiniowa³o ten projekt.

Sprawy polonijne:

I. Wniosek o zlecenie zadania o charakterze programowym

Prezydium Senatu, na podstawie § 7 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 swojej uchwa³y z 26 lutego br.
w sprawie zlecania zadañ w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹, rozpatrzy³o
wniosek o zlecenie zadania o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na jego wy-
konanie:
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Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie: pomoc Polakom na Wschodzie – pomoc ofia-
rom powodzi na Ukrainie. Postulowana kwota dotacji – 86 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wnio-
sek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 86 000 z³, w tym koszty
poœrednie 9460 z³.

II. Informacja o wnioskach o dofinansowanie negatywnie rozpatrzonych przez Zarz¹d
Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w roku 2008

Prezydium zapozna³o siê ze spisem wniosków o dofinansowanie w roku 2008 rozpatrzo-
nych negatywnie przez Zarz¹d Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i przyjê³o go do
wiadomoœci.

III. Przyjêcie uchwa³ w sprawie okreœlenia priorytetów zlecania zadañ w zakresie opieki
nad Poloni¹ i Polakami za granic¹ w roku 2009 oraz w sprawie kierunków dzia³añ na
rzecz Polonii i Polaków za granic¹ w roku w latach 2009–2011

Prezydium rozpatrzy³o projekty uchwa³ w sprawie okreœlenia kierunków dzia³añ na rzecz
Polonii i Polaków za granic¹ w latach 2009–2011 oraz w sprawie okreœlenia priorytetów zleca-
nia zadañ w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹ w roku 2009.

Po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
oraz cz³onków Polonijnej Rady Konsultacyjnej prezydium podjê³o uchwa³y w sprawie okreœle-
nia kierunków dzia³añ na rzecz Polonii i Polaków za granic¹ w latach 2009–2011 oraz w spra-
wie okreœlenia priorytetów zlecania zadañ w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹
w roku 2009.
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Z prac komisji senackich

5 sierpnia 2008 r.

W pierwszym punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodo-
wej rozpatrzono ustawê o zmianie ustawy – Prawo spó³dzielcze.

Nowelizacjê omówi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci £ukasz Rêdziniak.
Poinformowa³, ¿e ustawa, bêd¹ca projektem poselskim, umo¿liwia spó³dzielniom prowadzenie
dzia³alnoœci jako grupom producenckim oraz okreœla minimaln¹ liczbê cz³onków spó³dzielni.

Biuro legislacyjne nie zg³osi³o ¿adnych uwag o charakterze legislacyjnym.
Ustawa nie budzi³a zastrze¿eñ senatorów, w g³osowaniu jednomyœlnie zaakceptowano

wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wybrano senatora

Piotra Gruszczyñskiego.
Nastêpnie komisja przyst¹pi³a do rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

Cele i za³o¿enia ustawy przedstawi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Zbigniew Rapciak. Ustawa, wniesiona jako projekt rz¹dowy, wprowadza zapisy, które pozwol¹
na uproszczenie i przyspieszenie prac zwi¹zanych z przygotowaniem inwestycji drogowych.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przedstawi³o dwie poprawki legislacyjne.
Podczas debaty senatorowie zadali przedstawicielom rz¹du szereg pytañ, dotycz¹cych

m.in. udzielanych zezwoleñ, wsparcia finansowego samorz¹dów, kategoryzacji dróg oraz ter-
minów zawartych w ustawie.

Na pytania senatorów odpowiadali wiceminister Z. Rapciak oraz dyrektor Departamentu
Prawnego Danuta Tyszkiewicz. Przedstawiciele resortu infrastruktury podkreœlali koniecznoœæ
jak najszybszego wejœcia w ¿ycie ustawy.

Pose³ sprawozdawca Jan Tomaka poinformowa³, ¿e w Sejmie ¿aden klub nie zg³osi³
uwag w II czytaniu, i popar³ proœbê strony rz¹dowej o szybkie uchwalenie nowelizacji ustawy.

Przewodnicz¹cy obradom senator Marek Trzciñski zg³osi³ wniosek o przyjêcie ustawy
bez poprawek. Komisja 8 g³osami, przy 3 wstrzymuj¹cych siê, zaakceptowa³a ten wniosek
i postanowi³a rekomendowaæ Izbie przyjêcie ustawy bez zmian.

Ustalono, ¿e stanowisko komisji na posiedzeniu plenarnym Izby przedstawi senator
Andrzej Owczarek.

W kolejnym punkcie porz¹dku posiedzenia komisja rozpatrzy³a ustawê o zmianie ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowane-
go systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych oraz o zmianie innych ustaw.

Projekt nowelizacji omówi³ – ³¹cznie z ustawami zawartymi w dwóch nastêpnych punk-
tach porz¹dku obrad – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów L. Kotecki. Celem ustawy
jest wdro¿enie do polskiego systemu prawa norm prawnych Unii Europejskiej w zakresie m.in.
przejrzystoœci informacji o emitentach papierów wartoœciowych dopuszczonych do obrotu
na rynku regulowanym oraz w sprawie przyjêcia ofert. Wiceminister L. Kotecki zwróci³ siê
do komisji o wprowadzenie doprecyzowuj¹cej poprawki w pkt 28 lit. a nowelizacji ustawy.

Przedstawiciel biura legislacyjnego zaproponowa³ wprowadzenie kilkunastu zmian
o charakterze legislacyjno-doprecyzowuj¹cym.

Podczas dyskusji senatorowie pytali m.in. o implementacjê prawa unijnego przez inne
kraje UE oraz intencje poprawki zg³oszonej przez resort.

Senator Grzegorz Banaœ zaproponowa³ poprawkê polegaj¹c¹ na utrzymaniu dotychczas
obowi¹zuj¹cego brzmienia art. 79 ust. 4 ustawy.
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Na pytania senatorów odpowiada³ zastêpca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Fi-
nansowego Piotr Koziñski. Pozytywnie odniós³ siê do poprawek biura legislacyjnego, negaty-
wnie zaœ do wniosku senatora G. Banasia.

W g³osowaniu komisja przyjê³a, podtrzyman¹ przez senatora Marka Trzciñskiego, po-
prawkê zaproponowan¹ przez Ministerstwo Finansów.

Senator M. Trzciñski podtrzyma³ równie¿ wnioski zg³oszone przez biuro legislacyjne i za-
proponowa³ ³¹czne ich g³osowanie. Poprawki zosta³y przyjête jednog³oœnie.

Poprawka senatora G. Banasia nie zosta³a zaakceptowana, ale popar³a j¹ mniejszoœæ,
i postanowiono j¹ zg³osiæ jako wniosek mniejszoœci.

Ca³oœæ ustawy wraz z przyjêtymi poprawkami komisja przyjê³a jednomyœlnie, 12 g³osami.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora

M. Trzciñskiego.
Nastêpnie komisja rozpatrzy³a ustawê o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finan-

sowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest wdro¿enie do polskiego systemu
prawa norm prawnych Unii Europejskiej, miêdzy innymi w zakresie zapewnienia ochrony inwe-
storom zajmuj¹cym siê obrotem instrumentami, wzmocnienia kontroli nad firmami inwesty-
cyjnymi oraz funkcjonowania systemu rekompensat. Po omówieniu ustawy wiceminister
L. Kotecki zwróci³ siê do komisji o wprowadzenie dwóch poprawek doprecyzowuj¹cych art. 48
ust.1 pkt. 6 oraz art. 45b ust. 2 ustawy.

Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego zg³osi³ siedem uwag o charakterze legi-
slacyjno-doprecyzowuj¹cym.

Senator Jan Dobrzyñski przedstawi³ trzy poprawki przywracaj¹ce mo¿liwoœæ wchodzenia
NBP w sk³ad akcjonariatu Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych SA.

Zastêpca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego P. Koziñski popar³ piêæ
poprawek biura legislacyjnego, negatywnie natomiast odniós³ siê do poprawek senatora J. Do-
brzyñskiego.

Prowadz¹cy obrady senator M. Trzciñski podtrzyma³ poprawki zg³oszone przez wicemi-
nistra finansów oraz piêæ poprawek biura legislacyjnego i zaproponowa³, aby g³osowaæ nad ni-
mi ³¹cznie. Poprawki zosta³y przyjête w g³osowaniu, zaakceptowano równie¿ poprawki
senatora J. Dobrzyñskiego.

Ca³oœæ ustawy wraz z poprawkami komisja przyjê³a jednog³oœnie. Na sprawozdawcê sta-
nowiska komisji wybrano senatora M. Trzciñskiego.

Ostatnia z trzech omawianych ³¹cznie nowelizacji to ustawa o zmianie ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkami finanso-
wymi. Celem nowelizacji jest wdro¿enie do polskiego systemu prawa norm prawnych Unii
Europejskiej w zakresie usprawnienia regulacji prawnych dotycz¹cych funduszy inwestycyj-
nych.

Przedstawiciel biura legislacyjnego zg³osi³ piêæ uwag doprecyzowuj¹cych.
Prezes Zarz¹du Izby Zarz¹dzaj¹cych Funduszami i Aktywami Marcin Dyl zwróci³ uwagê

na koniecznoœæ zmiany art. 32a ust. 4 pkt.3 lit. a. Proponowana poprawka jest konsekwencj¹
zapisów przyjêtych w Sejmie.

Zastêpca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego P. Koziñski pozytywnie
odniós³ siê do trzech poprawek Biura Legislacyjnego oraz do poprawki prezesa zarz¹du IZFiA,
proponuj¹c jednoczeœnie niewielk¹ jej modyfikacjê.

Senator M. Trzciñski zg³osi³ formalnie poprawki poparte przez resort finansów. W g³oso-
waniu ³¹cznym zosta³y one jednog³oœnie przyjête przez komisjê.

Na sprawozdawcê komisji wybrano senatora M. Trzciñskiego.
Na zakoñczenie swego posiedzenia Komisja Gospodarki Narodowej rozwa¿y³a kwestiê

podjêcia inicjatyw ustawodawczych w sprawie zmiany ustawy – Kodeks pracy. Projekty zmian
tej ustawy, przygotowane przez Podkomisjê „Przyjazne Pañstwo”, dotyczy³y dwóch kwestii:
wprowadzenia zapisów umo¿liwiaj¹cych pracodawcy jednostronne zwolnienie pracownika
z obowi¹zku œwiadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracê oraz doprecyzowa-
nia przepisów dotycz¹cych pracy w niedzielê.
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Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu omówi³ przygotowane przez pod-
komisjê projekty ustaw.

G³ówny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej Monika Fr¹czek przedstawi³a pozytywne stanowisko resortu w sprawie tych projektów.

W g³osowaniu oba wnioski o podjêcie inicjatywy w sprawie zmiany ustawy – Kodeks pra-
cy nie uzyska³y poparcia wiêkszoœci komisji.

W zwi¹zku z wynikami g³osowañ komisja nie podjê³a inicjatyw w sprawie zmiany ustawy
– Kodeks pracy.

* * *

W porz¹dku dziennym posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej przewidzia-
no rozpatrzenie dwóch aktów: ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miê-
dzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r., oraz
ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Rozpatrywane ustawy przedstawi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej Rados³aw Mleczko.

Umowa o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹ bêdzie
mia³a zastosowanie do pracowników i osób pracuj¹cych na w³asny rachunek, które podlegaj¹
ubezpieczeniu spo³ecznemu na terytorium ka¿dej ze stron, a tak¿e cz³onków ich rodzin i in-
nych osób uprawnionych.

Zakres przedmiotowy Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki po stronie polskiej obejmuje nastêpuj¹ce œwiadcze-
nia: emerytury, renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowa-
nia oraz renty z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a tak¿e zasi³ki pogrzebowe,
po stronie amerykañskiej zaœ œwiadczenia przys³uguj¹ce na podstawie przepisów prawa regu-
luj¹cych federalny system ubezpieczeñ emerytalnych, rodzinnych oraz z tytu³u niezdolnoœci
do pracy. Regulacja ma na celu zapobie¿enie wypadkom podwójnego ubezpieczenia osób
pracuj¹cych w jednym z pañstw oraz braku ubezpieczenia spo³ecznego. Ponadto umo¿liwia
transfer œwiadczeñ dla osób uprawnionych zamieszkuj¹cych na terytorium drugiego pañstwa
oraz pozwala na sumowanie okresów ubezpieczenia nabytych zgodnie z prawodawstwem
ka¿dego z pañstw.

Obydwie ustawy stanowi¹ realizacjê d¹¿eñ Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej do
koordynacji umów o ubezpieczeniu spo³ecznym z krajami spoza Unii Europejskiej.

Podczas dyskusji senator Mieczys³aw Augustyn pyta³, ile jeszcze takich umów jest przy-
gotowywanych, zw³aszcza w krajach o licznej Polonii. Wiceminister R. Mleczko odpowiedzia³,
¿e trwaj¹ prace nad umowami z Ukrain¹, Kazachstanem, Australi¹ i Kore¹. Rozwa¿ane jest ró-
wnie¿ podjêcie prac nad umow¹ z Brazyli¹.

Do obydwu ustaw biuro legislacyjne nie zg³osi³o uwag o charakterze legislacyjnym.
Po dyskusji i g³osowaniach komisja jednomyœlnie postanowi³a rekomendowaæ Izbie przy-

jêcie obu ustaw bez poprawek.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji w sprawie tych ustaw wybrano senatora Piotra Kaletê.

* * *

Komisja Zdrowia zebra³a siê, by rozpatrzyæ ustawê o zmianie ustawy o ochronie zdro-
wia psychicznego.

Rozwi¹zania przyjête w nowelizacji omówi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski. Ustawa ma na celu stworzenie dla Rady Ministrów podstawy prawnej do
podjêcia dzia³añ w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Realizacja tego celu polega na
zamieszczeniu delegacji ustawowej do wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego Narodowy
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
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G³ówne powody podjêcia dzia³añ w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego na tak sze-
rok¹ skalê to m.in. wzrost od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku zachorowalno-
œci na zaburzenia psychiczne, istniej¹cy od wielu lat deficyt kadry i œrodków w psychiatrycznej
opiece zdrowotnej, koniecznoœæ dostosowania opieki psychiatrycznej do wspó³czesnych stan-
dardów. Przedstawiciel resortu zdrowia zaznaczy³, ¿e Rada Ministrów okreœli w drodze rozpo-
rz¹dzenia Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Bêdzie on przyjmowany na
okreœlony czas. Planuje siê, ¿e pierwszy program bêdzie obowi¹zywa³ 5 lat (2009–2013).

Prof. Jacek Wciórka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaakcentowa³, ¿e
ustawa przewiduje równie¿ wprowadzenie mechanizmu sta³ego monitoringu i kontroli realiza-
cji programu. W tym celu przewidziano, ¿e corocznie do 30 wrzeœnia minister w³aœciwy do
spraw zdrowia bêdzie przedk³ada³ Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji programu. Pro-
fesor zaznaczy³, ¿e ustawa k³adzie du¿y nacisk na dzia³ania profilaktyczne i promocjê zdrowia
psychicznego oraz prace naukowo-badawcze.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie mia³o uwag o charakterze legislacyjnym, z wy-
j¹tkiem zastrze¿eñ do art. 2 ust. 4 pkt 2 nowelizowanej ustawy.

Komisja postanowi³a wnieœæ o wprowadzenie dwóch poprawek do nowelizacji, zg³oszo-
no tak¿e wniosek mniejszoœci.

Ustalono, ¿e sprawozdawc¹ stanowiska komisji na posiedzeniu Izby bêdzie senator W³a-
dys³aw Sidorowicz; wniosek mniejszoœci zaœ przedstawi senator Janina Fetliñska.

* * *

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska rozpatrzy³a ustawê o zmianie ustawy o or-
ganizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Ustawê omówi³ Artur £awniczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Jak stwierdzi³, nowelizacja wynika z koniecznoœci dostosowania prawa krajowego do
zmienionego w tym czasie prawa Unii Europejskiej. Najwiêcej zmian wprowadzono w zwi¹zku
z reform¹ rynku owoców i warzyw, która dokona³a siê w ostatnim czasie w Unii Europejskiej.

Biuro legislacyjne zwróci³o uwagê na przepis art. 3, który wprowadza nowy termin
(do 15 wrzeœnia) sk³adania w br. kopii umowy o przetwórstwo w zwi¹zku z p³atnoœciami hekta-
rowymi. Dotychczas obowi¹zuj¹cy termin (do 30 lipca br.), okreœlony w ustawie o zmianie
ustawy o p³atnoœciach do gruntów rolnych i p³atnoœci cukrowej oraz ustawie o op³acie skarbo-
wej, nie zosta³ zmieniony.

Odpowiadaj¹c, wiceminister A. £awniczak podkreœla³, ¿e jest to rozwi¹zanie nowe, poniewa¿
nie wszyscy rolnicy dok³adnie wiedzieli, jakie umowy nale¿y zawieraæ – czy z podmiotami skupu-
j¹cymi, czy z podmiotami przetwarzaj¹cymi. Istnieje zatem obawa, ¿e rolnicy mog¹ nie zd¹¿yæ wy-
korzystaæ funduszy przyznanych przez Uniê Europejsk¹. Zaproponowano wiêc wyd³u¿enie tego
terminu, uznano bowiem, ¿e pozwoli to rolnikom uzupe³niæ brakuj¹ce czêœci umów.

Z tak¹ argumentacj¹ zgodzili siê senatorowie i jednog³oœnie poparli uchwalon¹ przez
Sejm nowelizacjê ustawy.

Na sprawozdawcê stanowiska komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Jerzego
Chróœcikowskiego.

W drugim punkcie porz¹dku posiedzenia Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska roz-
patrzy³a ustawê o zmianie ustawy – Prawo spó³dzielcze.

Nowelizacjê omówi³ £ukasz Rêdziniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci.

Zgodnie ze znowelizowan¹ ustaw¹ minimalna liczba cz³onków spó³dzielni rolniczych
i grup producentów rolnych dzia³aj¹cych jako spó³dzielnie mo¿e wynosiæ piêæ osób. Statut mo-
¿e jednak przewidywaæ wy¿sz¹ minimaln¹ liczbê cz³onków. Inne spó³dzielnie nadal musz¹
mieæ przynajmniej dziesiêciu cz³onków.

Jak wyjaœni³ wiceminister £. Rêdziniak, zgodnie z nowelizacj¹ w spó³dzielniach licz¹cych
mniej ni¿ dziesiêciu cz³onków nie bêdzie powo³ywana rada nadzorcza, je¿eli statut nie stanowi
inaczej. W takim wypadku kompetencje rady ma wykonywaæ walne zgromadzenie cz³onków.
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Piêæ osób bêdzie ponadto liczb¹ wystarczaj¹c¹ do za³o¿enia spó³dzielni przez grupê pro-
ducenck¹ powo³an¹ na podstawie ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw.

Biuro legislacyjne nie zg³osi³o uwag o charakterze legislacyjnym.
W g³osowaniu, na wniosek senatora Jerzego Chróœcikowskiego, komisja jednomyœlnie

postanowi³a rekomendowaæ Izbie przyjêcie ustawy bez poprawek.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Krzysz-

tofa Majkowskiego.

* * *

Komisja Spraw Zagranicznych w pierwszym punkcie porz¹dku dziennego swego po-
siedzenia rozpatrzy³a ustawê o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Kanad¹, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Ustawê przedstawi³ Janusz £¹cki, zastêpca dyrektora Departamentu Prawno-Traktato-
wego w MSZ. Regulacja ma na celu zapewnienie koordynacji systemów ubezpieczenia spo³e-
cznego i opiera siê na czterech podstawowych zasadach takiej koordynacji: zasadzie równego
traktowania, zasadzie swobodnego transferu œwiadczeñ, zasadzie jednoœci stosowanego
ustawodawstwa oraz zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia (zatrudnienia). Postano-
wienia umowy bêd¹ mia³y zastosowanie do pracowników i osób pracuj¹cych na w³asny rachu-
nek, podlegaj¹cych ubezpieczeniu spo³ecznemu na terytorium ka¿dej ze stron, a tak¿e
cz³onków ich rodzin i innych osób uprawnionych.

Zwrócono uwagê na znacz¹c¹ liczbê beneficjentów (ok. 700 tys. osób) objêtych ustaw¹.
Komisja jednog³oœnie przyjê³a ustawê bez poprawek.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji na posiedzeniu Izby wyznaczono senatora Janu-

sza Rachonia.
Nastêpnie komisja rozpatrzy³a ustawê o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym

miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie
dnia 2 kwietnia 2008 r.

Przedstawiaj¹c ustawê, J. £¹cki, zastêpca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowe-
go w MSZ, zaznaczy³, ¿e podobnie jak analogiczna zawarta z Kanad¹, ma ona na celu zapew-
nienie koordynacji systemów ubezpieczenia spo³ecznego. Liczba beneficjentów jest jednak
w tym wypadku du¿o wiêksza (6–9 mln osób). Zakres przedmiotowy umowy po stronie polskiej
obejmuje nastêpuj¹ce œwiadczenia: emerytury, renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, renty ro-
dzinne, jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych, a tak¿e zasi³ki pogrzebowe, a po stronie amerykañskiej – œwiadczenia przys³uguj¹ce
na podstawie przepisów prawa reguluj¹cych federalny system ubezpieczeñ emerytalnych, ro-
dzinnych oraz z tytu³u niezdolnoœci do pracy. Regulacja zapobiega wypadkom podwójnego
ubezpieczenia osób pracuj¹cych w jednym z pañstw oraz wypadkom braku ubezpieczenia
spo³ecznego. Umo¿liwia ponadto transfer œwiadczeñ dla osób uprawnionych zamieszku-
j¹cych na terytorium drugiego pañstwa oraz umo¿liwia sumowanie okresów ubezpieczenia
nabytych zgodnie z prawodawstwem ka¿dego z pañstw.

Komisja jednog³oœnie przyjê³a ustawê bez poprawek.
Na sprawozdawcê komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senator Dorotê Arci-

szewsk¹-Mielewczyk.
W ostatnim punkcie porz¹dku posiedzenia Komisja Spraw Zagranicznych rozpatrzy³a

ustawê o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Stanów Zje-
dnoczonych Ameryki w sprawie wspó³pracy w ramach Polsko-Amerykañskiej Komisji Fulbrig-
hta, sporz¹dzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

Ustawê przedstawi³ J. £¹cki. Jak stwierdzi³, umowa miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a rz¹dem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie wspó³pracy w ramach Pol-
sko-Amerykañskiej Komisji Fulbrighta umo¿liwi obywatelom polskim i amerykañskim odbywa-
nie studiów, prowadzenie zajêæ dydaktycznych i badañ naukowych na terytorium
wspó³pracuj¹cych pañstw. Stanowi ona kontynuacjê wczeœniejszej miêdzynarodowej
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wspó³pracy naukowej. Umowa okreœla wysokoœæ dotacji przyznawanej przez stronê polsk¹ na
wykonanie zadania publicznego przez komisjê, przewiduje zwolnienie z obowi¹zku uzyskiwa-
nia zezwoleñ na pracê w pañstwie przyjmuj¹cym przez osoby uczestnicz¹ce w wymianie aka-
demickiej koordynowanej przez komisjê oraz wskazuje podmioty sprawuj¹ce nadzór nad
dzia³alnoœci¹ komisji i odpowiedzialne za wykonanie postanowieñ umowy.

Podczas dyskusji, w której zabrali g³os senatorowie: W³odzimierz Cimoszewicz, Janusz
Rachoñ, Leon Kieres, Marek Rocki, Grzegorz Czelej, podkreœlano zmianê charakteru i formu³y
dzia³ania komisji Fulbrighta oraz ewolucjê programu stricte stypendialnego w polsko-ameryka-
ñski program edukacyjny.

Komisja Spraw Zagranicznych jednog³oœnie przyjê³a ustawê bez poprawek.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wybrano senatora

W. Cimoszewicza.

* * *

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej w pierwszym punk-
cie porz¹dku dziennego swego posiedzenia rozpatrzy³a ustawê o zmianie ustawy o dokumen-
tach paszportowych.

Ustawê omówi³ Szymon Giderewicz, przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Se-
natu. Zwróci³ uwagê na kilka nieœcis³oœci w omawianej nowelizacji i przedstawi³ piêæ propozycji
poprawek.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Antoni Podolski
popar³ uwagi zawarte w opinii biura legislacyjnego. Senatorowie zadali przedstawicielowi
rz¹du szereg pytañ, dotycz¹cych podmiotów uprawnionych do otrzymania paszportu dyplo-
matycznego. G³os w dyskusji zabra³ podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej
Duda, wnosz¹c o poszerzenie katalogu osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplo-
matycznego.

Senator Bohdan Paszkowski zaproponowa³ poprawkê przywracaj¹c¹ katalog z projektu
prezydenckiego, a senator Janusz Sepio³ wniós³ poprawkê przewiduj¹c¹ poszerzenie krêgu
podmiotów uprawnionych do otrzymania paszportu jedynie o marsza³ków województw.

Przedstawiciele resortu spraw wewnêtrznych nie poparli wniosku senatora B. Paszkow-
skiego, wyjaœniaj¹c, ¿e w uzasadnionych wypadkach osoby z tzw. katalogu prezydenta mog¹
ubiegaæ siê o paszporty dyplomatyczne.

W g³osowaniu komisja przyjê³a zmiany zaproponowane przez senatora J. Sepio³a oraz
biuro legislacyjne, zg³oszone nastêpnie przez senatora Mariusza Witczaka. Poprawka senato-
ra B. Paszkowskiego nie uzyska³a akceptacji wiêkszoœci komisji.

Na sprawozdawcê stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wybrano senatora
M. Witczaka.

W kolejnym punkcie porz¹dku posiedzenia komisja przyst¹pi³a do rozpatrzenia ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawê omówi³ przedstawiciel biura legislacyjnego. Zwróci³ uwagê na nieœcis³oœci
w ustawie, dotycz¹ce katalogu opinii, które nale¿y do³¹czyæ do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury wyjaœni³ w¹tpliwoœci zg³oszone przez Biuro
Legislacyjne i nie popar³ zaproponowanych przez nie poprawek.

G³os w dyskusji zabra³ pose³ sprawozdawca Walenty Tomaka, który zaznaczy³, ¿e w Sej-
mie wszystkie kluby popar³y ustawê i – w jego opinii – jest ona bardzo dobrze przygotowana
pod wzglêdem legislacyjnym. Senatorowie zg³osili szereg pytañ, dotycz¹cych m.in. skali mapy
zawartej we wniosku o wydanie decyzji, kary za niewydanie decyzji w terminie oraz art. 11i ust.
2 mówi¹cego o niestosowaniu przepisów o planowaniu przestrzennym.

Podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury Zbigniew Rapciak odpowiedzia³ na pytania
i z³o¿y³ obszerne wyjaœnienia.
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Po dyskusji komisja jednog³oœnie zaakceptowa³a wniosek senatora Stanis³awa Jurcewi-
cza o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Na sprawozdawcê stanowiska komisji wybrano senatora J. Sepio³a.
Nastêpnie Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej rozpatrzy³a

ustawê o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej oraz niektórych innych ustaw.

Omawiaj¹c nowelizacjê, przedstawiciel biura legislacyjnego Maciej Telec poinformowa³,
¿e nie budzi ona zastrze¿eñ legislacyjnych.

Podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski podkreœli³, ¿e ustawa jest bardzo
oczekiwana i realizuje postulaty od dawna zg³aszane przez stra¿aków. Przedstawiciel mini-
sterstwa podziêkowa³ senatorowi Zbigniewowi Meresowi za ogromne zaanga¿owanie w prace
nad ustaw¹, zaznaczy³ te¿, ¿e jest to wa¿na regulacja, rozwi¹zuj¹ca wiele istotnych proble-
mów stra¿aków ochotniczych stra¿y po¿arnych.

Senator Z. Meres przedstawi³ obszerne wyjaœnienia i uzasadni³ potrzebê wprowadzenia
zmian w ustawie.

W wyniku g³osowania komisja jednomyœlnie zdecydowa³a o przyjêciu ustawy bez poprawek.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Z. Me-

resa.
W ostatnim punkcie porz¹dku posiedzenia komisja rozpatrzy³a ustawê o zmianie ustawy

– Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie.
Omawiaj¹c nowelizacjê, przedstawiciel biura legislacyjnego Adam Niemczewski zazna-

czy³, ¿e powsta³a ona na podstawie projektu senackiego. Celem inicjatywy senackiej by³a rea-
lizacja wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 15 marca 2005 r. Projekt przekazany przez Senat
do Sejmu zosta³ uzupe³niony o wnioski zg³oszone przez prezydenta RP, wynikaj¹ce z uzasad-
nienia do weta z³o¿onego do nowelizacji wymienionej ustawy w 2006 r.

Podczas dyskusji w¹tpliwoœci zg³osi³ senator W³adys³aw Dajczak, a wyjaœnienia z³o¿y³
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci £ukasz Rêdziniak.

Senator Mariusz Witczak zg³osi³ wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek. Komisja jed-
nog³oœnie zaakceptowa³a ten wniosek.

Na sprawozdawcê stanowiska komisji na posiedzeniu Izby wybrano senatora W³adys³a-
wa Dajczaka.

* * *

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej na wspólnym
posiedzeniu przyst¹pi³y do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach rodzinnych.

Projekt ustawy omówi³a przedstawicielka wnioskodawców senator Gra¿yna Sztark. Wy-
jaœni³a, i¿ projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa
do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 23 paŸdziernika 2007 r., postuluj¹cego powi¹zanie
momentu przyznawania zasi³ku pielêgnacyjnego z dat¹ wskazan¹ w orzeczeniu o stopniu nie-
pe³nosprawnoœci.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Piotr Radziewicz wyjaœni³, ¿e Try-
buna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z konstytucj¹ art. 24 ust. 2 ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych „w zakresie, w jakim stanowi, ¿e w wypadku wniosku o przyznanie zasi³ku pielêg-
nacyjnego osobie niepe³nosprawnej w wieku powy¿ej 16 lat, legitymuj¹cej siê orzeczeniem
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci uzyskanym w wyniku rozpoznania przez wojewódzki
zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci jej odwo³ania od orzeczenia powiatowego
zespo³u do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci, prawo do œwiadczeñ rodzinnych ustala
siê, pocz¹wszy od miesi¹ca, w którym wp³yn¹³ wniosek”. Nadto wskaza³, i¿ wyrok wywo³uje
skutki z dniem publikacji, tj. od 30 paŸdziernika 2007 r. Przy przygotowaniu projektowanej
ustawy zmieniaj¹cej u¿yto sformu³owañ, jakimi pos³u¿y³ siê Trybuna³ Konstytucyjny.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko poin-
formowa³, i¿ rz¹d równie¿ zaj¹³ siê wykonaniem przedmiotowego orzeczenia TK – projekt jest
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na etapie prac w Sejmie. Jednoczeœnie wyrazi³ zaniepokojenie planowanym nieprecyzyjnym
okreœleniem daty nabycia prawa do zasi³ku (miesi¹c od powstania niepe³nosprawnoœci) przy
ustalaniu niepe³nosprawnoœci od dzieciñstwa. W takiej sytuacji mog³oby dojœæ do wyp³at
œwiadczenia nawet za kilkuletni okres wsteczny.

Przedstawiciel biura legislacyjnego P. Radziewicz stwierdzi³, i¿ przy w³aœciwym nadzorze
nad udzieleniem œwiadczeñ taka sytuacja nie powinna mieæ miejsca oraz zaproponowa³ umie-
szczenie zapisu o ograniczeniu okresu wstecznie wyp³acanego œwiadczenia.

Przedstawicielka wnioskodawców zaproponowa³a od³o¿enie debaty oraz wnios³a o wy-
cofanie projektu ustawy.

Senator Krzysztof Kwiatkowski zg³osi³ wniosek o przerwanie prac nad projektem.
Po³¹czone komisje jednog³oœnie przyjê³y ten wniosek i wycofa³y projekt ustawy o zmianie

ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przeprowadzono pierwsze czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o S³u¿bie Celnej i ustawy o Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.

Posiedzeniu przewodniczy³ senator Krzysztof Kwiatkowski, przewodnicz¹cy Komisji Usta-
wodawczej.

Projekt nowelizacji ustawy przedstawi³a senator Gra¿yna Sztark. Celem nowelizacji jest
zrównanie uprawnieñ rodzicielskich funkcjonariuszy z uprawnieniami rodzicielskimi pracowni-
ków, gwarantowanych przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Obecnie funkcjonariusze s³u¿b mundurowych: policjanci, funkcjonariusze S³u¿by Celnej,
funkcjonariusze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz funkcjonariusze Agencji Wy-
wiadu, w zale¿noœci od miejsca pracy i p³ci maj¹ zró¿nicowany dostêp do uprawnieñ rodziciel-
skich. Konstytucja RP oraz postanowienia – obowi¹zuj¹cego Polskê jako cz³onka UE – prawa
wspólnotowego, a tak¿e ratyfikowanych przez Polskê umów miêdzynarodowych obliguj¹ do
równego traktowania pracowników. Odpowiednie przepisy w tym zakresie zosta³y ju¿ imple-
mentowane do kodeksu pracy.

Przewodnicz¹cy obradom senator K. Kwiatkowski przedstawi³ opinie nades³ane do roz-
patrywanego projektu ustawy. Obecni na posiedzeniu po³¹czonych komisji przedstawiciele
policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu w swoich wyst¹pieniach
odnieœli siê pozytywnie do proponowanych zapisów.

W dyskusji zabrali g³os senatorowie Mieczys³aw Augustyn i Stanis³aw Piotrowicz. Wyra-
zili ubolewanie, i¿ opinie z ministerstwa pracy i Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej zosta³y
zbyt póŸno nades³ane, wskutek czego senatorowie i przedstawiciele biura legislacyjnego
nie mogli zapoznaæ siê z zawartymi w nich propozycjami zmian. W zwi¹zku z tym senator
M. Augustyn zg³osi³ wniosek formalny o odroczenie prac nad projektem ustawy. Senator
S. Piotrowicz popar³ tê propozycjê.

W wyniku g³osowania po³¹czone komisje jednomyœlnie zdecydowa³y o odroczeniu prac
nad projektem.

* * *

Komisja Ustawodawcza, Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisja Go-
spodarki Narodowej na wspólnym posiedzeniu przyst¹pi³y do pierwszego czytania projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Posiedzeniu przewodniczy³ senator Mieczys³aw Augustyn, przewodnicz¹cy Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.

Projekt ustawy omówi³ przedstawiciel wnioskodawców senator Stanis³aw Jurcewicz.
Proponowane zapisy zmierzaj¹ do doprecyzowania art. 8 ust. 5 ustawy poprzez wskazanie
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wprost, ¿e kartê parkingow¹ osobie niepe³nosprawnej o obni¿onej sprawnoœci ruchowej wyda-
je siê tak¿e na podstawie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci osoby, która nie ukoñczy³a 16. ro-
ku ¿ycia.

Obecna na posiedzeniu Marta Lempart, zastêpca dyrektora Biura Pe³nomocnika Rz¹du
ds. Osób Niepe³nosprawnych, popar³a proponowane zmiany, wnios³a jednoczeœnie o wprowa-
dzenie poprawki doprecyzowuj¹cej.

Senator Krzysztof Kwiatkowski przypomnia³ stanowisko Ministerstwa Infrastruktury,
w którym resort ten popiera projekt nowelizacji, wskazuj¹c jednoczeœnie na przydatnoœæ zmia-
ny przepisów ustawy w szerszym zakresie.

Senator S. Jurcewicz zg³osi³ dwie poprawki doprecyzowuj¹ce projekt, zgodne z sugesti¹
przedstawiciela resortu pracy i polityki spo³ecznej.

Senator Piotr Kaleta zaproponowa³ poprawkê umo¿liwiaj¹c¹ wydawanie karty parkingo-
wej wszystkim osobom posiadaj¹cym orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, a nie tylko niepe³no-
sprawnoœci ruchowej.

W g³osowaniu komisje odrzuci³y wniosek senatora P. Kalety, przyjê³y natomiast jedno-
g³oœnie zmiany zaproponowane przez senatora S. Jurewicza.

Równie¿ jednog³oœnie przyjêto jednolity tekst projektu ustawy wraz z przyjêtymi zmianami.
Na sprawozdawcê komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wyznaczono senatora S. Jur-

cewicza.

* * *

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci na swym posiedzeniu rozpatrzy³a ustawê
o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

Nowelizacjê przedstawili podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Duda
oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Antoni Podolski.
Propozycja nowelizacji ³¹czy w sobie projekt przedstawiony przez prezydenta RP oraz projekt
rz¹dowy. Ustawa zmierza zarówno do wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych, jak
i wprowadzenia nowych rozwi¹zañ. W dyskusji g³os zabrali: przedstawiciele Kancelarii Prezy-
denta RP A. Duda i Andrzej Dorsz, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji A. Podolski i Miros³awa Hellich, przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
oraz senatorowie Stanis³aw Piotrowicz i Krzysztof Piesiewicz.

Przedstawiciel biura legislacyjnego w swojej opinii zasygnalizowa³ potrzebê wprowadze-
nia zmian. W wyniku dyskusji senatorowie K. Piesiewicz oraz S. Piotrowicz zg³osili wnioski
o charakterze legislacyjnym, m.in. poprawkê rozszerzaj¹c¹ katalog osób uprawnionych do
otrzymania paszportu dyplomatycznego. Komisja jednomyœlnie, trzema g³osami, przyjê³a za-
proponowane poprawki.

Na sprawozdawcê stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym wybrano senatora S.
Piotrowicza.

Nastêpnie przewodnicz¹cy zapozna³ cz³onków komisji z listami nap³ywaj¹cymi do sekre-
tariatu Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. W trakcie dyskusji senatorowie rozwa¿yli
mo¿liwoœci podejmowania interwencji w sprawach istotnych dla dzia³alnoœci komisji.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci wyrazi³a gotowoœæ podjêcia prac nad wybra-
nymi problemami poruszanymi w listach do komisji.

* * *

Na wspólnym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza, Komisja Rodziny i Polityki Spo-
³ecznej, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Zdrowia przyst¹pi³y do pierwszego
czytania projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Posiedzeniu przewodniczy³ senator Krzysztof Kwiatkowski, przewodnicz¹cy Komisji
Ustawodawczej.
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Projekt ustawy omówi³ przedstawiciel wnioskodawców senator Tomasz Misiak. Proponowana
nowelizacja ma na celu uproszczenie zasad wydawania œwiadectw pracy, wykonywania wstêpnych
badañ lekarskich oraz prowadzenia szkoleñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Senator Jan Rulewski zg³osi³ wniosek o prze³o¿enie posiedzenia komisji ze wzglêdu na
negatywne opinie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz G³ównego Inspektora Pracy
o projekcie. Poprosi³ o pozyskanie dodatkowych opinii w sprawie projektowanej nowelizacji.

Równie¿ podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski negatywnie
oceni³ rozpatrywany projekt. Wskaza³, ¿e proponowane zapisy nie tylko nie zmniejsz¹ ob-
ci¹¿eñ na³o¿onych na pracodawców, ale stworz¹ te¿ dodatkowe problemy.

Komisja po dyskusji i g³osowaniu zaakceptowa³a wniosek senatora J. Rulewskiego
o prze³o¿enie obrad komisji.

* * *

Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ w pierwszym punkcie
porz¹dku dziennego swego posiedzenia zapozna³a siê z informacj¹ Ministerstwa Spraw Za-
granicznych na temat likwidowanych polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Informacjê przedstawili sekretarz stanu w MSZ Jan Borkowski i dyrektor generalny s³u¿by
zagranicznej Rafa³ Wiœniewski. Wiceminister poinformowa³, ¿e wdra¿ana reforma s³u¿by zagra-
nicznej jest realizowana w ramach œrodków, jakimi aktualnie dysponuje resort, zarówno w za-
kresie bud¿etowym, jak i osobowym. Liczba polskich placówek dyplomatycznych od 2000 r.
zdecydowanie wzros³a. Nie wp³ynê³o to jednak na poprawê jakoœci i wydajnoœci pracy po-
szczególnych przedstawicielstw dyplomatycznych za granic¹. Aby poprawiæ poziom obs³ugi
dyplomatycznej i konsularnej, konieczne jest wyposa¿enie przedstawicielstw zagranicznych
w nowoczesny sprzêt, przygotowanie kadr, zmiana charakteru oraz utworzenie nowych placó-
wek w miejscach, gdzie aktualna sytuacja polityczna, gospodarcza, emigracyjna i migracyjna
naszych obywateli tego wymaga. Dzia³ania te realizowane s¹ kosztem likwidacji najmniej efek-
tywnych i istotnych dla naszego pañstwa przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych.
Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza mo¿liwoœci wspierania naszych interesów
przez placówki innych pañstw nale¿¹cych do UE. Wiceminister J. Borkowski wymieni³ kraje,
w których przewiduje siê zamkniêcie polskich placówek dyplomatycznych lub ju¿ je zlikwido-
wano. Poinformowa³ jednoczeœnie o przedstawicielstwach, które przejmuj¹ ich zadania.

W dyskusji poruszono kwestie: sytuacji i roli konsulów honorowych, racjonalizacji obsza-
rów dzia³añ konsularnych, szczególnie na Wschodzie, min. w zwi¹zku z realizacj¹ ustawy
o Karcie Polaka, konsekwencji likwidacji polskich placówek, zabezpieczenia konsularnego int-
eresów Polski w Chinach, Mongolii i krajach na kontynencie afrykañskim, modernizacji na-
szych przedstawicielstw, zw³aszcza w Niemczech i na Ukrainie.

W nastêpnym punkcie porz¹dku posiedzenia sekretarz stanu J. Borkowski przedstawi³
informacjê Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat aktualnych problemów zwi¹zanych
z pisowni¹ polskich nazwisk na Litwie.

Wiceminister poinformowa³ komisjê o podstawach prawnych reguluj¹cych relacje miê-
dzy Polsk¹ i Litw¹ m.in. w zakresie prawa do zapisu w dokumentach urzêdowych nazwisk
i imion polskiej mniejszoœci narodowej w jêzyku ojczystym. Poinformowa³ równie¿ o d³ugotrwa-
³ym procesie rokowañ i starañ polskich w³adz, aby tê kwestiê ostatecznie i pozytywnie dla
mniejszoœci polskiej na Litwie rozwi¹zaæ. Minister stwierdzi³, ¿e wieloletnie starania strony
polskiej nie przynios³y oczekiwanego rezultatu w postaci uregulowañ ustawowych w prawie li-
tewskim. W czerwcu br. z³o¿ono dwa projekty ustaw reguluj¹cych ten problem – poselski
i rz¹dowy, korzystny dla Polaków, procedowanie nad nimi od³o¿ono jednak do jesieni. Brak ko-
niecznych uregulowañ prawnych bêdzie podstaw¹ do wznowienia rozmów koordynatorów na-
rodowych w przysz³oœci.

W dyskusji senatorowie Andrzej Person, Maciej Klima i Janina Fetliñska poruszyli kwe-
stie przyjêtych w Unii Europejskiej rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych mniejszoœci narodowych
oraz sytuacji mniejszoœci litewskiej na terenie Polski.
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Kolejny punkt porz¹dku posiedzenia dotyczy³ projektu bud¿etu Kancelarii Senatu
na rok 2009, w czêœci dotycz¹cej opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹.

Projekt bud¿etu na rok 2009, w czêœci w 03 – Kancelaria Senatu, w rozdziale 75195 – Po-
zosta³a dzia³alnoœæ – Opieka nad Poloni¹ i Polakami za granic¹, przedstawi³a Ewa Polkowska,
szef Kancelarii Senatu. Minister E. Polkowska zwróci³a siê do komisji o wyra¿enie opinii
w sprawie tego projektu. Informacjê na temat aktualnej oraz przysz³ej procedury dotycz¹cej
wykorzystania bud¿etu polonijnego na pomoc Polonii i Polakom za granic¹ uzupe³ni³ Artur
Koz³owski, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu.

Podczas dyskusji senatorowie poruszali kwestie: zaplanowanych kwot na realizacjê in-
westycji kontynuowanych, udzia³u innych resortów w realizowaniu finansowej pomocy Polonii
i Polakom za granic¹, wzrastaj¹cych potrzeb bud¿etowych zwi¹zanych z migracj¹ zarobkow¹
i realizacj¹ ustawy o Karcie Polaka.

Senator M. Klima nie popar³ propozycji Kancelarii Senatu utrzymania bud¿etu polonijne-
go na poziomie zesz³ego roku, tzn. 75 mln z³, uznaj¹c tê kwotê za zbyt ma³¹ w stosunku do po-
trzeb Polonii i Polaków za granic¹.

Senator J. Fetliñska zg³osi³a wniosek o zwiêkszenie proponowanej w projekcie kwoty
o 5 mln z³. Nie uzyska³ on jednak poparcia komisji.

Komisja w g³osowaniu pozytywnie zaopiniowa³a projekt bud¿etu Kancelarii Senatu
w czêœci przeznaczonej na opiekê nad Poloni¹ i Polakami za granic¹.

Ostatni punkt porz¹dku posiedzenia komisji dotyczy³ projektu uchwa³y Prezydium Sena-
tu w sprawie okreœlenia kierunków dzia³añ na rzecz Polonii i Polaków za granic¹ w latach
2009–2011 oraz uchwa³y Prezydium Senatu w sprawie okreœlenia priorytetów zlecania zadañ
w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹ w roku 2009.

Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska zwróci³a siê do komisji o rozpatrzenie
i zaopiniowanie wymienionych dwóch projektów uchwa³ Prezydium Senatu. Minister E. Po-
lkowska przedstawi³a cel powstania tych projektów i sposób podejœcia do procedowania orga-
nów Senatu nad realizacj¹ przysz³ego bud¿etu polonijnego. Dyrektor A. Koz³owski,
w uzupe³nieniu, poinformowa³ komisjê o racjonalizacji procesu rozpatrywania wniosków o zle-
cenia zadañ pañstwowych w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹, które kierowa-
ne s¹ do Kancelarii Senatu przez organizacje pozarz¹dowe.

Podczas dyskusji senatorowie zg³osili propozycje zmian w projekcie uchwa³y Prezy-
dium Senatu w sprawie okreœlenia priorytetów zlecania zadañ w zakresie opieki nad Poloni¹
i Polakami za granic¹ w 2009 r. Zaproponowane zmiany w par. 1 pkt 2 i 5, zg³oszone przez se-
natora Zbigniewa Paw³owicza oraz senator J. Fetliñsk¹, zosta³y poparte przez komisjê.

Po dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowa³a projekty uchwa³ Prezydium Senatu w spra-
wie okreœlenia kierunków dzia³añ na rzecz Polonii i Polaków za granic¹ w latach 2009–2011.

* * *

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisja Ustawodawcza na wspóln-
ym posiedzeniu przeprowadzi³y pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych.

Projekt nowelizacji ustawy przedstawi³ senator Leon Kieres. Projektowana ustawa stano-
wi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z 28 listopada 2007 r. Zarzuty przedstawione przez TK dotycz¹ ustawy o ustroju s¹dów po-
wszechnych w zakresie, w jakim obejmuje ona procedurê podejmowania uchwa³y o uchyleniu
immunitetu sêdziowskiego na skutek postêpowania wszczêtego na wniosek prokuratora. Zda-
niem senatora sprawozdawcy, sêdzia, którego dotyczy postêpowanie, ma prawo wgl¹du
do dokumentów, jakie zosta³y za³¹czone do wniosku, chyba ¿e prokurator, kieruj¹c wniosek
do s¹du dyscyplinarnego, zastrzeg³, i¿ dokumenty te lub ich czêœæ nie mog¹ byæ temu sê-
dziemu udostêpnione z uwagi na dobro postêpowania przygotowawczego.

Senator L. Kieres przedstawi³ ponadto opinie Zarz¹du Stowarzyszenia Sêdziów Polskich
„Iustitia” i Stowarzyszenia Prokuratorów RP.
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Opiniê Ministerstwa Sprawiedliwoœci zaprezentowa³ podsekretarz stanu w tym resorcie
£. Rêdziniak. Wiceminister pozytywnie odniós³ siê do zaproponowanych przez komisje zmian
w ustawie o ustroju s¹dów powszechnych.

Nastêpnie przeprowadzono dyskusjê, w wyniku której senatorowie zaproponowali
i przeg³osowali zmiany w projekcie ustawy, umo¿liwiaj¹ce sêdziemu wgl¹d do dokumentów,
jakie zosta³y do³¹czone do wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu sêdziemu. Propozycje
tych zmian zaakceptowali przedstawiciele resortu sprawiedliwoœci.

Do reprezentowania stanowiska po³¹czonych komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wy-
brano senatora L. Kieresa.

* * *

Komisja Ustawodawcza na swym posiedzeniu rozpatrzy³a ustawê o zmianie ustawy –
Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie.

Ustawê omówi³ przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego Adam Niemczewski.
Wskaza³, i¿ g³ównym celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z 15 marca 2005 r., stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ z konstytucj¹ zrzeczenia siê nieruchomoœci
unormowanego w art. 179 kodeksu cywilnego.

Podczas dyskusji senatorowie zwracali uwagê na nieprecyzyjny zapis §2 art. 9021 ko-
deksu cywilnego, budz¹cy w¹tpliwoœci w sytuacji po³o¿enia nieruchomoœci na terenie kilku
gmin. W takim bowiem wypadku nie wiadomo, czy przekazuj¹cy nieruchomoœæ musi siê zwró-
ciæ do jednej czy wszystkich gmin, na których le¿y przedmiotowa nieruchomoœæ. I dopiero gdy
¿adna z nich nie skorzysta z mo¿liwoœci nabycia nieruchomoœci w okreœlonym terminie, z takiej
mo¿liwoœci bêdzie móg³ skorzystaæ Skarb Pañstwa.

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwoœci wyjaœni³, i¿ w takiej sytuacji wystarczy, aby
w³aœciciel nieruchomoœci zwróci³ siê do jednej gminy. W sytuacji nieskorzystania przez ni¹
z zaproszenia do zawarcia umowy mo¿e zawrzeæ umowê ze Skarbem Pañstwa.

Senator Krzysztof Kwiatkowski zg³osi³ wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek, podkreœ-
laj¹c, ¿e te same w¹tpliwoœci by³y zg³aszane i wyjaœniane na posiedzeniu komisji sejmowej.

Komisja jednog³oœnie przyjê³a przedstawiony wniosek.
Ustalono, ¿e stanowisko komisji na posiedzeniu plenarnym Izby przedstawi senator

Krzysztof Kwiatkowski.

6 sierpnia 2008 r.

Tematem wspólnego posiedzenia Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Ko-
misji Spraw Unii Europejskiej by³a kontrola zasady pomocniczoœci i proporcjonalnoœci na
przyk³adzie dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w ¿ycie zasady równego traktowania
osób bez wzglêdu na religiê lub œwiatopogl¹d, niepe³nosprawnoœæ, wiek lub orientacjê seksu-
aln¹; COM(2008) 426, sygnatura Rady 11531/08.

Senator Tadeusz Gruszka przedstawi³ prace nad projektem pilota¿owym, dotycz¹cym
kontroli zasady pomocniczoœci, na przyk³adzie projektu dyrektywy Rady w sprawie wprowa-
dzenia w ¿ycie zasady równego traktowania bez wzglêdu na religiê lub œwiatopogl¹d, nie-
pe³nosprawnoœæ, wiek lub orientacjê seksualn¹. Obecna na posiedzeniu przedstawicielka
UKIE Sidonia Jêdrzejewska oraz Irena Szymanowska z Biura Spraw Miêdzynarodowych i Unii
Europejskiej Kancelarii Senatu wyrazi³y odrêbne opinie w sprawie zgodnoœci projektowanej
dyrektywy z zasad¹ subsydiarnoœci.

Przewodnicz¹cy obradom senator Edmund Wittbrodt omówi³ pisemn¹ opiniê dr Anny
Œledziñskiej-Simon z Dolnoœl¹skiej Wy¿szej Szko³y S³u¿b Publicznych „Asesor” we Wroc³a-
wiu, uznaj¹cej zgodnoœæ dyrektywy z zasad¹ pomocniczoœci.
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W trakcie dyskusji senator T. Gruszka wyrazi³ pogl¹d, ¿e konieczne jest wprowadzenie
minimalnych wspólnych standardów w dziedzinie niedyskryminacji na poziomie UE. W konklu-
zji zaapelowa³ do senatorów o przyjêcie wniosku popieraj¹cego zgodnoœæ dyrektywy z zasad¹
pomocniczoœci.

Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski w swoim wyst¹pieniu nie zgodzi³ siê z t¹ propo-
zycj¹ i zg³osi³ wniosek przeciwny.

W g³osowaniu wniosek zg³oszony przez senatora T. Gruszkê uzyska³ wiêkszoœæ (8 g³o-
sów za, przy 7 g³osach przeciw i 2 wstrzymuj¹cych siê), wobec czego wniosek wicemarsza³ka
Z. Romaszewskiego nie zosta³ ju¿ poddany pod g³osowanie.

Komisje po dokonaniu oceny projektu dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w ¿ycie
zasady równego traktowania bez wzglêdu na religiê lub œwiatopogl¹d, niepe³nosprawnoœæ,
wiek lub orientacjê seksualn¹ przyjê³y wniosek, ¿e projektowana dyrektywa zgodna jest z za-
sad¹ pomocniczoœci.

* * *

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu oraz Komisja Ustawodawcza na wspólnym po-
siedzeniu przyst¹pi³y do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami.

Projekt nowelizacji ustawy zaprezentowali przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kance-
larii Senatu – Piotr Radziewicz i Maciej Telec. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obo-
wi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 8 paŸdziernika
2007 r., stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami z konstytucj¹.

Artyku³ 31 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu przewiduje, ¿e osoba fizyczna lub jedno-
stka organizacyjna, która zamierza realizowaæ roboty budowlane przy zabytku lub zalesienia
na terenie, na którym znajduje siê zabytek, jest obowi¹zana pokryæ koszty badañ archeologi-
cznych oraz ich dokumentacji. Oznacza to, i¿ inwestorzy bez zagwarantowania jakiejkolwiek
pomocy ze strony pañstwa i przy braku mechanizmów kompensacyjnych s¹ zobligowani do
dŸwigania ciê¿aru finansowania badañ archeologicznych i ich dokumentacji.

Projekt ustawy zmierza do przywrócenia w³aœciwej proporcji w wywa¿eniu interesu pry-
watnego i publicznego. Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, ingerencja w sferê statusu jed-
nostki musi pozostawaæ w racjonalnej i w³aœciwej proporcji do celów, których ochrona
uzasadnia dokonane ograniczenie.

Opiniê Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie projektu ustawy przed-
stawi³ podsekretarz stanu Tomasz Merta. Poinformowa³, ¿e w Ministerstwie Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego trwaj¹ prace nad projektem reguluj¹cym materiê, której dotyczy wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego. Stwierdzi³ te¿, ¿e projekt resortu przewiduje inny mechanizm finan-
sowania badañ archeologicznych ni¿ zaproponowany w senackim projekcie ustawy. Inicjatywa
senacka przewiduje obowi¹zek udzielenia dotacji przez ministra w³aœciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego we wszystkich wypadkach, gdy zachodzi koniecznoœæ wyko-
nania takich badañ. W projekcie resortu kultury proponuje siê, aby minister udziela³ dotacji na
przeprowadzenie badañ archeologicznych w wypadku, gdy koszt planowanych badañ bêdzie
wy¿szy ni¿ 2% kosztów planowanych robót budowlanych. Ponadto wprowadza siê zasadê, i¿
dotacja na badania archeologiczne nie przys³uguje, je¿eli jednym z podmiotów realizuj¹cych in-
westycjê bêdzie jednostka zaliczana do sektora finansów publicznych lub gdy inwestycja bêdzie
realizowana z udzia³em œrodków europejskich. Inicjatywa rz¹dowa przewiduje równie¿ mo¿li-
woœæ udzielenia dotacji przez jednostki samorz¹du terytorialnego. £¹czna kwota udzielanych
przez nich dotacji nie bêdzie mog³a przekraczaæ 2% kosztów inwestycji.

Wiceminister T. Merta zaproponowa³, aby w dalszych pracach nad inicjatyw¹ senack¹
uwzglêdniæ przedstawione propozycje resortu kultury.

Podczas dyskusji senatorowie zwrócili uwagê na szereg nieœcis³oœci w sformu³owaniach
niektórych przepisów projektu ustawy, zaproponowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
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ctwa Narodowego. Senatorowie uznali za niepokoj¹ce ³¹czenie mo¿liwoœci uzyskania dotacji
na przeprowadzenie badañ archeologicznych z kosztami planowanych badañ. Zdaniem sena-
torów, mo¿e to otwieraæ pole do manipulacji i nadu¿yæ. Wiele kontrowersji wzbudzi³ przepis do-
tycz¹cy mo¿liwoœci udzielania dotacji przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Podkreœlono,
¿e projekt resortu kultury nak³ada kolejny obowi¹zek na samorz¹dy terytorialne bez wskazania
Ÿróde³ jego finansowania. Przedmiotem dyskusji by³ równie¿ przepis wy³¹czaj¹cy mo¿liwoœæ
uzyskania dotacji przez wszystkie jednostki sektora publicznego. Zwrócono uwagê, i¿ nie jest
to w³aœciwe rozwi¹zanie w odniesieniu do jednostek samorz¹du terytorialnego.

Wobec tych kontrowersji przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof
Kwiatkowski zg³osi³ wniosek o wyst¹pienie do marsza³ka Senatu z proœb¹ o przed³u¿enie ter-
minu przygotowania przez po³¹czone komisje wspólnego sprawozdania na temat projektu
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do 31 wrzeœnia br.

W g³osowaniu po³¹czone komisje jednomyœlnie przyjê³y przedstawiony wniosek.

* * *

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 akt-
ów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1
� Wniosek dotycz¹cy Dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w ¿ycie zasady równe-

go traktowania osób bez wzglêdu na religiê lub œwiatopogl¹d, niepe³nosprawnoœæ,
wiek lub orientacjê seksualn¹; sygnatura Rady 11531/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Referent: senator Tadeusz Gruszka.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowi³a poprzeæ projekt dyrektywy wraz z uwa-
gami rz¹du.

� Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowie-
nia europejskiej rady zak³adowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania
siê z nimi w przedsiêbiorstwach lub w grupach przedsiêbiorstw o zasiêgu wspólnoto-
wym (przekszta³cenie); sygnatura Rady UE 11555/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Referent: senator Jan Wyrowiñski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowi³a poprzeæ projekt dyrektywy wraz z uwa-
gami rz¹du.

� Projekt dyrektywy Rady zmieniaj¹cej dyrektywê 2006/112/WE w zakresie stawek obni-
¿onych podatku od wartoœci dodanej; sygnatura Rady UE 11615/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Finansów.
Referent: senator Stanis³aw Iwan.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowi³a poprzeæ projekt dyrektywy.
� Wniosek w sprawie rozporz¹dzenia Rady ustanawiaj¹cego tymczasowe szczególne

dzia³ania maj¹ce na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej
dotkniêtych kryzysem gospodarczym; sygnatura Rady UE 11369/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Referent: senator Janusz Rachoñ.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowi³a poprzeæ projekt rozporz¹dzenia.
� Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê:
– art. 6 ust. 1: COM(2008) 352, 388, 405, 422, 431, 437, 444, 472,
– art. 6 ust. 4: COM(2008) 474,477,
– art. 8 ust. 1: Postêpowanie antydumpingowe dotycz¹ce importu s³odkiej kukurydzy
w puszkach z Tajlandii – ponowne otwarcie postêpowania ograniczonego do 1 firmy.
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* * *

Komisja Ustawodawcza na swym posiedzeniu zajê³a siê rozpatrzeniem dwóch wyrok-
ów Trybuna³u Konstytucyjnego – z 23 kwietnia br., dotycz¹cego kodeksu etyki lekarskiej i usta-
wy o izbach lekarskich, oraz z 17 czerwca br., dotycz¹cego ustawy o kontroli skarbowej.

Wyrok trybuna³u dotycz¹cy kodeksu etyki lekarskiej i ustawy o izbach lekarskich omówi³
przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Piotr Radziewicz. Wyjaœni³, ¿e trybuna³
orzek³ o niezgodnoœci art. 52 ust. 2 kodeksu etyki lekarskiej w zwi¹zku z art.15 pkt 1, art. 41
i art. 42 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich, „w zakresie, w jakim zakazuje zgodnych z prawd¹
i uzasadnionych ochron¹ interesu publicznego wypowiedzi na temat dzia³alnoœci zawodowej
innego lekarza” w œwietle swobody wypowiedzi i prawa do krytyki. Wyrok wywo³a³ skutki praw-
ne z dniem publikacji, tj. od 13 maja br. Legislator wyjaœni³, ¿e naprawa niekonstytucyjnego
stanu prawnego zosta³a dokonana bezpoœrednio przez wejœcie w ¿ycie rozstrzygniêcia trybu-
na³u, które stworzy³o s¹dom lekarskim podstawê do orzekania w zgodzie z konstytucj¹,
a ewentualne doprecyzowanie kodeksu etyki lekarskiej le¿y w gestii organów samorz¹du za-
wodowego. Wobec tego wyrok nie powoduje koniecznoœci interwencji ustawodawcy.

Przewodnicz¹cy komisji senator Krzysztof Kwiatkowski zaproponowa³, aby komisja nie
wnosi³a o podjêcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wykonania tego wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego.

Komisja jednog³oœnie przyjê³a przedstawiony wniosek i zdecydowa³a, ¿e nie bêdzie wno-
siæ o podjêcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego Komisja Ustawodawcza rozpatrzy³a wyrok Try-
buna³u Konstytucyjnego z 17 czerwca br., dotycz¹cy ustawy o kontroli skarbowej. Istotê i uza-
sadnienie wyroku omówi³ przedstawiciel biura legislacyjnego Zbigniew Gromek.

Wyjaœni³, ¿e trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci art. 7b i art. 36e ust. 2 pkt 4 tej ustawy
z art. 51 ust. 2 konstytucji. Podstaw¹ takiego rozstrzygniêcia by³ szeroki zakres przedmio-
towy i podmiotowy kontroli skarbowej oraz ogólne odes³anie do ustawowych zadañ nie-
spe³niaj¹ce przes³anki precyzyjnoœci, wymaganej w sytuacji ingerencji organów pañstwa
w sferê konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolnoœci, jak równie¿ to, ¿e uchylony prze-
pis odczytywany by³ jako zobowi¹zuj¹cy administratorów danych do ich udostêpnienia
pracownikowi jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej i niestwarzaj¹cy podstaw do od-
mowy udzielenia okreœlonych informacji.

Ponadto trybuna³ stwierdzi³, ¿e usuniêcie art. 7b ustawy z porz¹dku prawnego nie spowo-
duje komplikacji w sprawnym prowadzeniu bie¿¹cych postêpowañ kontrolnych, a tak¿e pro-
wadzenia tych kontroli w przysz³oœci. Zdaniem legislatora, takie sformu³owanie nakazuje
przyj¹æ, i¿ w ocenie trybuna³u wykonanie tego wyroku poprzez zaproponowanie nowego
brzmienia uchylonego przepisu jest zbêdne. Jak doda³, tym samym wyrok nie wymaga podjê-
cia inicjatywy ustawodawczej przez Senat.

Przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej senator K. Kwiatkowski zaproponowa³, aby ko-
misja nie wnosi³a o podjêcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wykonania tego wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego. Komisja jednog³oœnie przyjê³a przedstawiony wniosek.

* * *

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zebra³a siê, by rozpatrzyæ pro-
jekt bud¿etu Kancelarii Senatu RP na rok 2009 w czêœciach dotycz¹cych: wydatków w zakre-
sie œwiadczeñ senatorskich, wydatków komórek organizacyjnych Kancelarii Senatu RP oraz
opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹.

Minister Ewa Polkowska przedstawi³a najwa¿niejsze za³o¿enia bud¿etu Kancelarii Sena-
tu na 2009 r. Omówi³a czêœci bud¿etu, w których zaplanowany jest wzrost wydatków.

Po szczegó³owej dyskusji, w wyniku g³osowania komisja postanowi³a pozytywnie zaopi-
niowaæ projekt bud¿etu Kancelarii Senatu na rok 2009.
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Kronika senacka

W ca³ym kraju uroczyœcie obchodzono 64. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego.
31 lipca br. na Zamku Królewskim w Warszawie odby³a siê uroczysta sesja rady miasta,

podczas której gen. Zbigniew Œcibor-Rylski, gen. Stefan Starba-Ba³uk, re¿yser teatralny Erwin
Axer oraz biskup Józef Zawitkowski zostali honorowymi obywatelami Warszawy.

Ponadto 19 warszawiakom dzia³aj¹cym na rzecz rozwoju stolicy – ludziom kultury, nauki
i sztuki – wrêczono nagrody m.st. Warszawy.

W uroczystej sesji Rady Miasta Sto³ecznego Warszawy uczestniczyli m.in. ¿yj¹cy ucze-
stnicy Powstania Warszawskiego, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk,
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, parlamentarzyœci, w³adze samorz¹dowe stolicy, kom-
batanci, ¿o³nierze AK, wojsko i policja.

W przeddzieñ rocznicy przed Katedr¹ Polow¹ Wojska Polskiego na pl. Krasiñskich od-
prawiono uroczyst¹ mszê œw. w intencji poleg³ych powstañców.

We mszy, której przewodniczy³ prymas Polski kardyna³ Józef Glemp, uczestniczyli m.in.:
prezydent Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹, premier Donald Tusk, marsza³ek Senatu Bogdan Bo-
rusewicz, prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowe-
go W³adys³aw Stasiak, nuncjusz apostolski w Polsce abp J. Kowalczyk, biskup polowy WP
gen. dyw. Tadeusz P³oski, metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz, ¿yj¹cy uczestnicy Po-
wstania Warszawskiego, ¿o³nierze Armii Krajowej, kombatanci, wojsko, harcerze oraz licznie
zgromadzeni mieszkañcy stolicy. Po mszy przed pomnikiem Bohaterów Powstania Warszaw-
skiego odby³ siê apel poleg³ych.

„Niewa¿ne s¹ niekoñcz¹ce siê spory o zasadnoœæ i celowoœæ Powstania Warszawskie-
go; mogi³y poleg³ych nios¹ inne przes³anie – o nadrzêdnoœci ducha nad materi¹” – mówi³
w homilii podczas mszy biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser.

Biskup polowy Wojska Polskiego T. P³oski oceni³ we wprowadzeniu do mszy, ¿e „¿o³nierze
przez 63 dni powstañczej walki, ofiarnym czynem opowiedzieli siê za Europ¹ - kontynentem wol-
noœci, demokracji, praw nale¿nych Bogu i osobie ludzkiej, a przeciw totalitaryzmom i zniewoleniu”.

Przemawiaj¹c po mszy, prezydent L. Kaczyñski mówi³, ¿e po dziesi¹tkach lat los da³ powsta-
ñcom zwyciêstwo – mamy woln¹ Polskê, ¿yjemy w demokratycznym pañstwie, jesteœmy krajem
bezpiecznym, wiele idea³ów z tamtego okresu zosta³o wprowadzonych w ¿ycie. Doda³ jednak, ¿e
wiele pozosta³o do zrobienia. „Ojczyzna jest gwarantem naszej wolnoœci. Pañstwo musi byæ sil-
niejsze, sprawniejsze. Pañstwo jest naszym najwy¿szym dobrem” – powiedzia³ prezydent.

„Nasz¹ powinnoœci¹ wobec warszawskich powstañców jest wiernoœæ OjczyŸnie i wolnoœci”
– podkreœli³ w swoim wyst¹pieniu premier D. Tusk. „Powstañcom warszawskim jesteœmy winni,
co oczywiste, pamiêæ i modlitwê, jesteœmy winni im pieœñ i salwy, ale przede wszystkim jesteœmy
im winni rzecz – jak s¹dzê, dla nich najwa¿niejsz¹ – wiernoœæ ojczyŸnie i wolnoœci” – powiedzia³
premier. Zaapelowa³ te¿ do Polaków, by 1 sierpnia wywiesili na budynkach flagi i by w chwili
w³¹czenia syren alarmowych zatrzymali siê i minut¹ ciszy uczcili pamiêæ bohaterów powstania.

Prezes Zwi¹zku Powstañców Warszawskich gen. Z. Œcibor-Rylski podkreœla³, ¿e po-
wstanie by³o bitw¹ o Polskê i europejskie wartoœci. „By³o naszym europejskim dowodem to¿-
samoœci” – powiedzia³.

Tego samego dnia na dziedziñcu Muzeum Powstania Warszawskiego ods³oniêto tablicê
upamiêtniaj¹c¹ Komendanta G³ównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”. W uroczy-
stoœci uczestniczyli m.in. marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski, syn genera³a Adam, pre-
zes Zwi¹zku Powstañców Warszawskich gen. Z. Œcibor-Rylski, biskup polowy WP gen. dyw.
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T. P³oski oraz dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan O³dakowski, a tak¿e komba-
tanci i ¿o³nierze.

Marsza³ek Sejmu podkreœli³, ¿e ods³oniêcie tablicy w muzeum, które jest „kuŸni¹ pamiêci”
o powstaniu, to symboliczny akt.

1 sierpnia br., w samo po³udnie, przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie od-
by³a siê uroczysta zmiana wart; wieñce z³o¿yli m.in. prezydent L. Kaczyñski, premier D. Tusk
i przedstawiciele weteranów z gen. Z. Œcibor-Rylskim na czele. W uroczystoœci uczestniczyli
tak¿e marsza³ek B. Borusewicz, szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego W³adys³aw Stasiak,
minister obrony Bogdan Klich, prezydent Warszawy H. Gronkiewicz-Waltz, szefowie urzêdów
i reprezentanci organizacji harcerskich.

Dok³adnie w 64. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego, o godzinie „W” (17.00),
w stolicy i innych miastach rozleg³ siê dŸwiêk syren. W ho³dzie uczestnikom powstania usta³
ruch uliczny; zatrzymali siê piesi i samochody.

W godzinie „W” setki osób uczci³y pamiêæ poleg³ych w Powstaniu Warszawskim na woj-
skowych Pow¹zkach. W uroczystoœci przed pomnikiem Gloria Victis uczestniczyli m.in. prezy-
dent L. Kaczyñski i premier D. Tusk.

„Pierwszego sierpnia 1944 roku w godzinê syreny wezwa³y spo³eczeñstwo do otwartej walki
z okrutnym wrogiem, który przez piêæ lat okupacji niszczy³ naród polski. Dziœ wzywa nas do refleksji
i modlitwy” – powiedzia³ kapelan œrodowisk Armii Krajowej ks. Henryk Kietliñœki. „Gloria victis, chwa³a
poleg³ym, ale niepokonanym. Z ich ofiary wyros³a najjaœniejsza Rzeczpospolita, oni wzniecili ogieñ
walki, my jesteœmy odpowiedzialni za przekazywanie tego znicza nastêpnym pokoleniom” – mówi³.

Wieñce i wi¹zanki kwiatów, upamiêtniaj¹ce powstañców, sk³adano tak¿e pod pomnikiem
„Mokotów walczy 1944” w Parku im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, pod Pomnikiem Polskie-
go Pañstwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Mieszkañcy stolicy, kombatanci, harcerze i przedstawiciele w³adz wziêli tak¿e udzia³ w mo-
dlitwie ekumenicznej przy pomniku Polegli Niepokonani na warszawskiej Woli. Za powstañców
modlili siê biskup polowy Wojska Polskiego T. P³oski, prawos³awny ordynariusz Wojska Polskie-
go abp Miron oraz rabin Michael Schudrich. Zebrani uczcili pamiêæ o poleg³ych minut¹ ciszy.
Kompania reprezentacyjna odda³a salwê honorow¹, z³o¿one zosta³y kwiaty i wieñce.

Wieczorem na sto³ecznym pl. Pi³sudskiego ¿yj¹cy uczestnicy Powstania Warszawskiego
oraz mieszkañcy stolicy wziêli udzia³ we wspólnym œpiewaniu piosenek powstañczych pod has-
³em „Warszawiacy œpiewaj¹ (nie) zakazane piosenki”. Zaœpiewano m.in. „Warszawiankê”, „Sztur-
mówkê”, „Hej ch³opcy, bagnet na broñ”, „Marsz Mokotowa” i „Sanitariuszkê Ma³gorzatkê”.

O 21.00 tradycyjnie ju¿ na Kopcu Powstania Warszawskiego, przy ul. Bartyckiej, zap³o-
n¹³ Ogieñ Pamiêci, przyniesiony na warszawski Czerniaków z Grobu Nieznanego ¯o³nierza
przez „sztafetê pokoleñ” – przedstawicieli wojska, kombatantów, stra¿ników miejskich i harce-
rzy. Ogieñ bêdzie p³on¹³ przez 63 dni – tyle, ile trwa³y walki na ulicach Warszawy.

W Parku Wolnoœci przy Muzeum Powstania Warszawskiego, w ramach kina plenerowe-
go odby³ siê pokaz nieznanych materia³ów filmowych z powstania oraz spektakl multimedialny
nawi¹zuj¹cy do tematyki Powstania Warszawskiego.

2 sierpnia br. z okazji 64. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent L. Ka-
czyñski odznaczy³ kilkudziesiêciu bohaterów powstania wysokimi odznaczeniami pañstwowy-
mi i orderami. W uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych sierpieñ 1944 r. wzi¹³ udzia³ prezydent
Estonii Toomas Hendrik Ilves.

Krzy¿ami Wielkimi Orderu Odrodzenia Polski zostali poœmiertnie odznaczeni Jan Rodo-
wicz „Anoda” i Antoni Chruœciel „Monter”. Krzy¿ami Komandorskimi z Gwiazd¹, Krzy¿ami Ko-
mandorskimi, Krzy¿ami Oficerskimi i Krzy¿ami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski
prezydent uhonorowa³ równie¿ 43 zmar³ych i ¿yj¹cych uczestników Powstania.

Podczas uroczystoœci odbywaj¹cych siê w Parku Wolnoœci przy sto³ecznym Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, prezydent zapewni³, ¿e rocznica powstania bêdzie czczona w Polsce „w ka¿dy
dostêpny sposób”. Zaznaczy³ jednak, ¿e te uroczystoœci odbywaj¹ siê „du¿o, du¿o za póŸno”.

L. Kaczyñski podkreœli³, ¿e decyzja o Powstaniu Warszawskim by³a niezbêdna, choæ ko-
sztowa³a ¿ycie setek tysiêcy mieszkañców Warszawy i dziesi¹tek tysiêcy ¿o³nierzy.
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Prezes Zwi¹zku Powstañców Warszawskich Z. Œcibor-Rylski i prezes Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej Czes³aw Cywiñski wrêczyli L. Kaczyñskiemu oraz prezyden-
towi Estonii Kotwicê – symbol Polski Walcz¹cej, symbol „nadziei i walki”.

***

6 sierpnia br. marsza³ek Bogdan Borusewicz wystosowa³ do Siergieja Mironowa, prze-
wodnicz¹cego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, depeszê
z wyrazami wspó³czucia w zwi¹zku ze œmierci¹ Aleksandra Isajewicza So³¿enicyna:

„Z g³êbokim ¿alem przyj¹³em wiadomoœæ o odejœciu wybitnej osobistoœci rosyjskiej litera-
tury Aleksandra Isajewicza So³¿enicyna – postaci, która ma nieoceniony wk³ad w krzewienie
wartoœci godnoœci ludzkiej. Odejœcie noblisty Aleksandra So³¿enicyna jest niepowetowan¹
strat¹ nie tylko dla Narodu Rosyjskiego, ale równie¿ dla ca³ej spo³ecznoœci miêdzynarodowej.
Jego twórczoœæ, a tak¿e osobista postawa pozostanie dla ca³ej ludzkoœci wyrazem fundamen-
talnych wartoœci, prawdy i odrzucenia totalitaryzmów. Sk³adam na Pana rêce wyrazy szczere-
go wspó³czucia i ¿alu w imieniu w³asnym oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. £¹czê siê
w g³êbokim smutku z wszystkimi obywatelami Federacji Rosyjskiej”.

* * *

15 sierpnia br., w dniu Œwiêta Wojska Polskiego, przed Grobem Nieznanego ¯o³nie-
rza na pl. Pi³sudskiego w Warszawie odby³a siê uroczysta odprawa wart.

Podczas ceremonii marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz senatorowie: Marek Rocki, Sta-
nis³aw Zaj¹c i Henryk Górski z³o¿yli kwiaty na p³ycie grobu.

W uroczystoœci uczestniczyli prezydent Lech Kaczyñski, ministrowie – obrony narodowej
Bogdan Klich i spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski, a tak¿e wojskowi, m.in. szef Sztabu
Generalnego WP gen. Franiszek G¹gor.

* * *

W zwi¹zku z katastrof¹ lotnicz¹ w Madrycie marsza³ek Bogdan Borusewicz przes³a³
na rêce Francisca Javiera Rojo Garcii, przewodnicz¹cego Senatu Hiszpanii, depeszê
kondolencyjn¹:

„Z g³êbokim smutkiem przyj¹³em wiadomoœæ o tragicznym wypadku lotniczym, jaki mia³
miejsce w Madrycie. Poruszony t¹ tragedi¹ chcia³em na Pana rêce z³o¿yæ wyrazy szczerego
wspó³czucia w imieniu w³asnym oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

£¹czê siê w g³êbokim bólu z wszystkimi obywatelami Hiszpanii, którzy wskutek wypadku
stracili bliskich i osobiœcie zostali dotkniêci t¹ katastrof¹.
Proszê przyj¹æ wyrazy mojego wspó³czucia”.

* * *

Marsza³ek Bogdan Borusewicz i wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski wziêli
udzia³ w obchodach 28. rocznicy podpisania porozumieñ sierpniowych.

G³ówne uroczystoœci, w których wzi¹³ udzia³ prezydent Lech Kaczyñski, odby³y siê
31 sierpnia br. w Gdañsku. Rocznicê uczczono uroczyst¹ msz¹ œw. w Koœciele œw. Brygidy
w Gdañsku i z³o¿eniem wieñców pod pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców.

Podczas mszy metropolita gdañski abp S³awoj Leszek G³ódŸ podkreœli³, ¿e „Solidarnoœæ”
nie zakoñczy³a jeszcze swej historycznej roli. „Odnieœæ mo¿na niekiedy wra¿enie, ¿e najwy¿-
sze instytucje narodu, szczególnie parlament, przypominaj¹ now¹ wie¿ê Babel, w której po-
miesza³y siê jêzyki – jak¿e trudno porozumieæ siê z tymi, którzy wyroœli ze wspólnego,
solidarnoœciowego pnia” – mówi³.

Po mszy œw. odby³y siê uroczystoœci pod pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców. W swoim
wyst¹pieniu prezydent L. Kaczyñski podkreœli³, ¿e wartoœæ „Solidarnoœci” jest nadrzêdna.
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„Pañstwo jest od tego, aby pamiêtaæ o wszystkich swoich obywatelach (...) tak¿e o tych s³ab-
szych i tych, którym siê mniej uda³o” – podkreœli³.

Podczas obchodów prezydent L. Kaczyñski wrêczy³ odznaczenia pañstwowe ponad
70 osobom za udzia³ w strajkach w 1980 i 1988 r. Otrzymali je m.in. Jan Rokita (Krzy¿ Koman-
dorski Orderu Odrodzenia Polski), pieœniarz Piotr Szczepanik, byli i obecni dzia³acze „Solidar-
noœci” – Edward Szwajkiewicz, Bogdan Olszewski, Henryk Jagielski, autor projektu Pomnika
Poleg³ych Stoczniowców Bogdan Pietruszka oraz – poœmiertnie – ksiê¿a Stefan Niedzielak
i Stanis³aw Suchowolec.

Podczas uroczystoœci na placu Solidarnoœci prezydent L. Kaczyñski ods³oni³ tablicê upa-
miêtniaj¹c¹ protest robotników i studentów w 1988 r. „W XX rocznicê strajków w Gdañsku,
Nowej Hucie, Stalowej Woli, Wroc³awiu, Szczecinie, na Dolnym i Górnym Œl¹sku, które przy-
spieszy³y drogê do wolnej Polski” – g³osi wyryty na niej napis.

Na zakoñczenie uroczystoœci prezydent L. Kaczyñski wraz z Januszem Œniadkiem, prze-
wodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ”, zdmuchnêli 28 œwieczek na urodzinowym torcie zwi¹zku
i go pokroili.

Podczas gdañskich obchodów na telebimie ustawionym na placu Solidarnoœci, w pobli¿u
Stoczni Gdañskiej, prezentowano filmy zwi¹zane z histori¹ podpisania Porozumieñ Sierpnio-
wych. Wieczorem pod pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców odby³o siê pierwsze publiczne wy-
konanie „Fanfary” – utworu Krzysztofa Pendereckiego. Nastêpnie wyst¹pili Stanis³aw Soyka
oraz zespó³ Perfect wraz z Orkiestr¹ Polskiej Filharmonii Ba³tyckiej. Festiwal „Solidarnoœci”
zakoñczy³ pokaz laserowy i sztucznych ogni.

30 sierpnia br., w przeddzieñ 28. rocznicy podpisania Porozumieñ Gdañskich, na Zamku
Królewskim w Warszawie odby³a siê miêdzynarodowa konferencja „Solidarnoœæ Œwiata. Glo-
balizacja i solidarnoœæ a nauczanie Jana Paw³a II”. Uczestniczyli w niej politycy, dzia³acze opo-
zycji antykomunistycznej oraz duchowni. Wœród goœci byli m.in. marsza³ek Senatu Bogdan
Borusewicz, metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz, abp Tadeusz Goc³owski oraz prze-
wodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” J. Œniadek.

Prezydent L. Kaczyñski przypomnia³, ¿e ogromny wp³yw na powstanie ruchu spo³ecznego, ja-
kim by³a „Solidarnoœæ”, mia³o nauczanie papie¿a Jana Paw³a II i jego pierwsza pielgrzymka do Pol-
ski. Wyrazi³ te¿ przekonanie, ¿e program Polski solidarnej „jest do zrealizowania i musi zostaæ
zrealizowany”. Prezydent podkreœli³, ¿e „Solidarnoœæ” zada³a œmiertelny cios komunizmowi i przy-
czyni³a siê w sposób zasadniczy do zmiany ustroju w Polsce. Jak stwierdzi³, idee tego ruchu pozo-
staj¹ ¿ywe - jedna z podstawowych to zapewnienie równowagi interesów ró¿nych grup spo³ecznych.
„Z tego, ¿e Polska siê rozwija powinni korzystaæ wszyscy, a tak nie jest” – powiedzia³.

Zdaniem marsza³ka B. Borusewicza, zwi¹zek papie¿a Jana Paw³a II i „Solidarnoœci” by³
zwi¹zkiem obopólnym. „Papie¿ dawa³ «Solidarnoœci» nadziejê i si³ê. «Solidarnoœæ», unikaj¹c
przemocy i odrzucaj¹c walkê klas, sta³a siê dla papie¿a narzêdziem nowej ewangelizacji”
– powiedzia³.

Marsza³ek Senatu przypomnia³, ¿e 30 sierpnia mija rocznica podpisania porozumieñ
szczeciñskich. „28 lat temu jeszcze do koñca nie wiedzieliœmy, jak siê potocz¹ nasze losy
w Gdañsku” – powiedzia³. Doda³, ¿e po podpisaniu porozumieñ zwi¹zkowcy odczuwali „nie ty-
le radoœæ, co ulgê”. „Byliœmy œwiadomi, ¿e ten czas, który nam zosta³ dany, nie zosta³ nam da-
ny raz na zawsze, ¿e musimy go jak najlepiej wykorzystaæ” – podkreœli³.

Odnosz¹c siê do nauczania Jana Paw³a II, marsza³ek B. Borusewicz stwierdzi³, ¿e Jan
Pawe³ II by³ papie¿em, który znalaz³ siê w centrum tworz¹cej siê historii œwiata. „Nasze do-
œwiadczenie i walka, nasze zwyciêstwa i tak¿e nasze upadki stawa³y siê doœwiadczeniem,
z którego wyrasta³o tak¿e Jego œwiadectwo” – doda³.

Obecny na konferencji wiceprzewodnicz¹cy w³oskiego Senatu Rocco Buttiglione mówi³
o tym, czy w gospodarce rynkowej jest miejsce na solidarnoœæ. Jak zaznaczy³, globalizacja
rynków przynios³a ze sob¹ wiele pozytywnych skutków dla ludzi ubogich. „Trudno jednak za-
przeczyæ, ¿e wskutek tego procesu dosz³o tak¿e do os³abienia i regresu w dziedzinie ochrony
praw pracowników” – podkreœli³.
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