
DIARIUSZ
S E N A T U
RZECZYPOSPOLITEJ
P O L S K I E J
V I I K A D E N C J A

23
(398)

1–15 XI 2008

KANCELARIA SENATU
Warszawa 2008



KANCELARIA SENATU – DZIA£ PRASOWY
00-950 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8
Internet: www.senat.gov.pl
(„Diariusz Senatu RP”: www.senat.gov.pl/k7/dok/diar/index.htm)

Projekt graficzny
Piotr Bie¿añski

Redaguje zespó³:
Ma³gorzata Nadobnik-Hassa
Urszula Makowska

Fot. Archiwum

Redakcja techniczna
Dzia³ Edycji i Poligrafii Kancelarii Senatu

ISSN 1230-7459



Spis treœci

Posiedzenia Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
21. posiedzenie Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Prezydium Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
29. posiedzenie Prezydium Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Z prac komisji senackich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Kontakty miêdzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Kronika senacka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

23 DIARIUSZ SENATU

3





Posiedzenia Senatu

21. posiedzenie Senatu

W dniach 5, 6 i 7 listopada br. odby³o siê 21. posiedzenie Senatu. Obradom przewodni-
czyli wicemarsza³kowie: Marek Zió³kowski, Krystyna Bochenek i Zbigniew Romaszewski.

Przyjêty przez Izbê porz¹dek posiedzenia obejmowa³ nastêpuj¹ce punkty:
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach kapita³owych,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecz-

nej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
oraz ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie medycyny pracy,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o s³u¿bie cywilnej,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracownikach samorz¹dowych,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz¹du

terytorialnego,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o dochodach

jednostek samorz¹du terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
œrodkami publicznego transportu zbiorowego,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w na-
bywaniu w³asnego mieszkania,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o rachunkowoœci,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk-

cjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, S³u¿by
Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by
Wiêziennej oraz ich rodzin,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego oraz Agencji Wywiadu,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym

i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wielolet-

niego „Program dla Odry – 2006”,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

POSIEDZENIA SENATU

5



� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej

w Poznaniu,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dzieæ-

mi, sporz¹dzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.,
� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹

a Królestwem Marokañskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia
30 czerwca 2008 r.,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporz¹dzonej
w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostêpie do informacji, udziale spo³eczeñstwa w podejmowa-
niu decyzji oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach dotycz¹cych œrodowiska, przyjêtej
na drugim spotkaniu Stron Konwencji w A³maty w dniach 25–27 maja 2005 r.,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Re-
publik¹ Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiêdzy
pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej a Islandi¹ i Norwegi¹, podpisanej w Wiedniu
dnia 28 czerwca 2006 r.,

� stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Miê-
dzynarodowego Trybuna³u Karnego, sporz¹dzonej w Nowym Jorku dnia 9 wrzeœnia 2002 r.,

� drugie czytanie projektu uchwa³y o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci,
� drugie czytanie projektu uchwa³y o og³oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.

Senat poprawi³ ustawê o emeryturach kapita³owych

Przedmiotem ustawy, uchwalonej przez Sejm z przed³o¿enia rz¹dowego, jest szczegó-
³owe uregulowanie rodzajów œwiadczeñ pieniê¿nych dostêpnych ze œrodków gromadzonych
w otwartych funduszach emerytalnych. Ustawa okreœla zasady nabywania prawa do poszcze-
gólnych rodzajów emerytur kapita³owych, zasady i tryb przyznawania emerytur kapita³owych
oraz zasady ustalania ich wysokoœci, wyp³aty i dokonywania waloryzacji.

Emerytury kapita³owe, wyp³acane w ramach ubezpieczenia emerytalnego, bêd¹ przys³u-
giwaæ osobom maj¹cym ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. Bêd¹ wyp³acane za poœrednictwem jednostki organizacyjnej Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, która bêdzie w³aœciwa do wyp³aty emerytury z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych wraz z emerytur¹ lub rent¹ z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Ze œrodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych emerytowi bêd¹
przys³ugiwaæ dwa rodzaje emerytur kapita³owych – okresowa emerytura kapita³owa albo do-
¿ywotnia emerytura kapita³owa.

Okresowa emerytura kapita³owa bêdzie przys³ugiwaæ cz³onkowi otwartego funduszu
emerytalnego do ukoñczenia przez niego 65. roku ¿ycia, do¿ywotnia emerytura kapita³owa
natomiast bêdzie przys³ugiwaæ by³emu cz³onkowi otwartego funduszu emerytalnego do¿ywot-
nio po ukoñczeniu 65. roku ¿ycia.

Warunkami nabycia przez cz³onka otwartego funduszu emerytalnego prawa do okresowej
emerytury kapita³owej bêdzie ukoñczenie przez niego 60 lat oraz wysokoœæ œrodków zgromad-
zonych w otwartym funduszu emerytalnym. Kwota zgromadzonych œrodków, ustalona na ostat-
ni dzieñ miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c, od którego zostanie przyznana emerytura, bêdzie
musia³a byæ równa dwudziestokrotnoœci kwoty dodatku pielêgnacyjnego lub wy¿sza od niej.

W wypadku wyczerpania siê œrodków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu
emerytalnym lub w razie œmierci cz³onka otwartego funduszu emerytalnego prawo do okreso-
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wej emerytury kapita³owej wygaœnie z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym cz³onek
otwartego funduszu emerytalnego ukoñczy 65. rok ¿ycia.

Prawo do do¿ywotniej emerytury kapita³owej cz³onek otwartego funduszu emerytalnego
nabêdzie w chwili ukoñczenia 65 lat.

Ustawa przewiduje ponadto wprowadzenie zmian w 11 obowi¹zuj¹cych ustawach, ma-
j¹cych na celu dostosowanie obecnego stanu prawnego do przepisów projektowanej regulacji.

Ustawê o emeryturach kapita³owych rozpatrzy³y dwie komisje: Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej oraz Gospodarki, i przyjê³y trzy poprawki doprecyzowuj¹ce przepisy.

Podczas dyskusji nad ustaw¹ senatorowie zg³osili dalsze poprawki, maj¹ce na celu wa-
loryzacjê œwiadczeñ i wprowadzaj¹ce mo¿liwoœæ zrezygnowania z Pracowniczego Funduszu
Emerytalnego przez osoby, które zdecydowa³y siê na niego dobrowolnie. Zaproponowano ta-
k¿e wyd³u¿enie okresu wyp³aty wskazanej osobie emerytury zmar³ego, je¿eli jego œmieræ na-
st¹pi³a po up³ywie 10 lat od przejœcia na emeryturê, a nie 3 lat, jak proponowa³ rz¹d i co
zapisano w projekcie, który trafi³ do Senatu z Sejmu.

Kolejna poprawka dotyczy³a renty rodzinnej, jak¹ bêd¹ mogli dostawaæ ma³¿onkowie
zmar³ego emeryta. Wed³ug projektu sejmowego, nie mieliby do niej prawa, je¿eli nie mieliby
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Stanowisko Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej w sprawie ustawy
o emeryturach kapita³owych
przedstawi³ senator Mieczys³aw Augustyn.

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
g³os zabra³ senator Kazimierz Kleina.

Na pytania senatorów dotycz¹ce ustawy
o emeryturach kapita³owych

odpowiada³a
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak,

wiceminister pracy i polityki spo³ecznej.



z mê¿em lub ¿on¹ wspólnoty ustawowej. Zdaniem czêœci senatorów, oznacza to, ¿e wystarczy
mieæ rozdzielnoœæ maj¹tkow¹, aby nie mieæ prawa do takiej renty. Tymczasem, wed³ug nich,
powinno siê to tylko odnosiæ do ma³¿onków po rozwodzie lub w separacji. Dlatego odebranie pra-
wa do renty rodzinnej nale¿a³oby uzale¿niæ od pozostawania we „wspólnocie ma³¿eñskiej”,
a nie „wspólnocie ustawowej”.

Senatorowie zadawali tak¿e wiele pytañ zarówno sprawozdawcy Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej senatorowi Mieczys³awowi Augustynowi, jak i reprezentuj¹cej rz¹d Agnieszce
Ch³oñ-Domiñczak, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej. Przede
wszystkim wysuwano zastrze¿enia do wycofania siê przez rz¹d z dziedziczenia emerytur ka-
pita³owych, braku mo¿liwoœci rezygnacji z OFE na rzecz gromadzenia œrodków wy³¹cznie
w I filarze, czyli w ZUS, braku emerytur ma³¿eñskich czy braku waloryzacji.

Zdaniem wiceminister A. Ch³oñ-Domiñczak, „nie nale¿y obawiaæ siê braku waloryzacji,
gdy¿ analizy za kilka poprzednich lat pokazuj¹, ¿e zysk z akcji funduszy emerytalnych by³ wy¿-
szy ni¿ inflacja, a przynajmniej gwarantowa³ tak¹ sam¹ podwy¿kê œwiadczeñ, jak¹ gwaranto-
wa³aby ich waloryzacja”. Jednoczeœnie wiceminister przyzna³a, ¿e kobieta urodzona w 1954 r.,
która przejdzie na emeryturê na warunkach nowego systemu, otrzyma zaledwie oko³o 500 z³.
Jako przyczynê wskaza³a jednak krótki, w tym wypadku, okres oszczêdzania w OFE.
„Ubezpieczenie to umowa d³ugoterminowa i gdyby taka osoba oszczêdza³a w OFE np. 40 lat,
jej œwiadczenie by³oby o 70% wy¿sze” – zaznaczy³a wiceminister pracy.

W¹tpliwoœci wyjaœnia³ te¿ senator M. Augustyn, podkreœlaj¹c, ¿e autorzy reformy wybrali
rozwi¹zanie najkorzystniejsze dla przysz³ych emerytów. Doda³ te¿, ¿e wie, i¿ przygotowywana
jest ustawa, która ma w przysz³oœci daæ mo¿liwoœæ wyboru instrumentów inwestowania sk³adki.
„Osoba zbli¿aj¹ca siê do emerytury bêdzie wówczas mog³a za¿¹daæ, aby fundusz inwestowa³ jej
pieni¹dze tylko np. w obligacje, a osoba m³oda, aby by³y to np. tylko akcje” – powiedzia³ senator.

Po dyskusji i g³osowaniach Senat przyj¹³ ustawê z trzema poprawkami o charakterze do-
precyzowuj¹cym. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

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

Podstawowe cele nowelizacji to wprowadzenie nowego systemu naliczania rent z tytu³u
niezdolnoœci do pracy dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. oraz zmiana obowi¹zu-
j¹cych przepisów, polegaj¹ca na tym, aby renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy nie ulega³a
zmniejszeniu ani zawieszeniu z tytu³u osi¹gania przychodów z pracy zarobkowej, bez wzglê-
du na ich wysokoœæ.

Ustawa, nie zmieniaj¹c przepisów okreœlaj¹cych warunki, których spe³nienie uprawnia
do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, wprowadza now¹ metodê jej obliczania. Podstawê ob-
liczenia wysokoœci renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy dla osoby urodzonej po 31 grudnia
1948 r. bêdzie stanowi³a suma zwaloryzowanych sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i zwa-
loryzowanego kapita³u pocz¹tkowego, zapisanych na koncie ubezpieczonego, prowadzonym
przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Renta dla osoby niezdolnej do pracy urodzonej przed 1 stycznia 1949 r. bêdzie obliczana
na dotychczasowych zasadach.

Nowelizacja wprowadza ponadto okres przejœciowy, w którym renty z tytu³u niezdolnoœci
do pracy bêd¹ obliczane tzw. metod¹ mieszan¹ – zarówno wed³ug dotychczas obowi¹zu-
j¹cych, jak i nowych zasad. Metoda mieszana znajdzie zastosowanie do obliczenia renty oso-
bom, które z³o¿¹ wniosek o przyznanie tego œwiadczenia w latach 2009–2013.
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Wprowadzenie zasady, w myœl której renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy nie ulega
zmniejszeniu ani zawieszeniu z tytu³u osi¹gniêtych przychodów z pracy zarobkowej, ma
– w intencjach ustawodawcy – wp³yn¹æ na aktywnoœæ zawodow¹ osób niepe³nosprawnych
pobieraj¹cych to œwiadczenie.

Ustawa normuje równie¿ kwestie przejœciowe. Zgodnie z tymi unormowaniami osoby
urodzone po 31 grudnia 1948 r., które 1 stycznia 2009 r. bêd¹ mia³y ustalone prawo do renty
z tytu³u niezdolnoœci do pracy, zachowaj¹ prawo do tej renty w dotychczasowej wysokoœci.
Podobnie zosta³a ukszta³towana sytuacja prawna osób, którym po 31 grudnia br. zostanie
przywrócone prawo do renty ustalonej na dotychczasowych zasadach.

Ustalenie, czy w okresie przed 1 stycznia 2009 r. przychód emeryta lub rencisty uzasadnia³
wyp³atê œwiadczeñ w pe³nej wysokoœci, ich zmniejszenie albo zawieszenie, nast¹pi zgodnie
z przepisami obowi¹zuj¹cymi przed tym dniem.

Ustawê rozpatrzy³y Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisja Gospodarki Na-
rodowej. Obie wnios³y o przyjêcie nowelizacji bez poprawek.

Zmianê w ustawie zaproponowa³ natomiast senator Jan Rulewski. Propozycja senatora
rozszerza³a mo¿liwoœæ nieograniczonego zarobkowania przez niemal wszystkich emerytów.
Wyj¹tek dotyczy³by pobieraj¹cych renty szkoleniowe, œwiadczenia przedemerytalne oraz
osób otrzymuj¹cych jednoczeœnie emeryturê i rentê. „Obecnie w nowelizacji ustawy o emery-
turach i rentach z FUS pozostawiono zapis nakazuj¹cy zawieszaæ emeryturê, je¿eli œwiadcze-
niobiorca zarobi wiêcej ni¿ 130% najni¿szej p³acy. To przeczy g³oszonej przez rz¹d zasadzie
aktywizacji zawodowej osób starszych” – powiedzia³ senator. Zaznaczy³ jednoczeœnie, ¿e
choæ przewidywania co do obni¿enia wysokoœci rent budz¹ niepokój, to system musi byæ kom-
patybilny z nowym systemem emerytalnym.

Podczas debaty senatorowie wyra¿ali obawy przede wszystkim o wysokoœæ przysz³ych
rent. „Ju¿ dziœ nie zapewniaj¹ one rencistom samodzielnego utrzymania, wiêc obni¿ki trudno
sobie wyobraziæ” – podkreœli³ senator J. Rulewski. Jednoczeœnie przypomina³ argument
rz¹du, ¿e renta nie mo¿e byæ substytutem wynagrodzenia.

Senatorowie pytali tak¿e o renty rodzinne dla rodzin osób, które umr¹ w m³odym wieku,
nie maj¹c przepracowanych nawet dwóch czy trzech lat. Reprezentuj¹ca rz¹d Agnieszka
Ch³oñ-Domiñczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, poinformo-
wa³a, ¿e rodziny takie mog¹ liczyæ na renty specjalne, przyznawane przez prezesa ZUS. Zau-
wa¿y³a tak¿e, ¿e choæ nowy system rentowy bêdzie, co do zasady, uzale¿niony od
zgromadzonych sk³adek, to przewidziano ich uzupe³nienie przez FUS do kwoty, jak¹ rencista
wypracowa³by przez 30 lat. „W ten sposób staraliœmy siê maksymalnie zniwelowaæ ewentual-
ne skutki obni¿enia œwiadczeñ” – przekonywa³a wiceminister.
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Przyjêcie bez poprawek
nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
w imieniu senackiej komisji rodziny

rekomendowa³ Izbie senator Jan Rulewski.



Zainteresowanie senatorów wzbudzi³a te¿ kwestia ³¹czenia sk³adek z ZUS i KRUS.
Wiceminister A. Ch³oñ-Domiñczak potwierdzi³a, ¿e bêd¹ one na potrzeby rentowe ³¹czo-
ne, a ka¿dy z zak³adów bêdzie zobowi¹zany p³aciæ za swój okres.

Wiceminister szczególnie apelowa³a o to, aby prace nad nowelizacj¹ by³y prowadzone
sprawnie, tak aby mog³a ona wejœæ w ¿ycie od 1 stycznia 2009 r. „Wymaga to wielu przygoto-
wañ organizacyjnych, w tym systemu informatycznego” – zaznaczy³a A. Ch³oñ-Domiñczak.

Senat po dyskusji i g³osowaniu podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu ustawy bez zmian.

Ustawy o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
– przyjête bez poprawek

Dwa punkty porz¹dku posiedzenia, dotycz¹ce zmian ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych, Senat rozpatrywa³ ³¹cznie.

Zasadniczym celem pierwszej nowelizacji jest wprowadzenie zmian w zakresie ustalania
podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w taki sposób, aby podsta-
wa ta ustalana by³a raz na rok, a nie jak ma to miejsce w aktualnie obowi¹zuj¹cym stanie praw-
nym – cztery razy w roku.

Zgodnie z nowel¹ podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ oraz osób z nimi wspó³pracuj¹cych stanowiæ
bêdzie zadeklarowana kwota, nie ni¿sza jednak ni¿ 60% prognozowanego przeciêtnego wy-
nagrodzenia miesiêcznego, przyjêtego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wy-
miaru sk³adek na dany rok kalendarzowy. Sk³adka na dany rok obowi¹zywaæ ma od 1 stycznia
do 31 grudnia danego roku.

Kwotê prognozowanego przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, przyjêt¹ do ustale-
nia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru sk³adek, og³aszaæ bêdzie minister w³aœciwy
do spraw zabezpieczenia spo³ecznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzêdowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do koñca poprzedniego roku kalendarzowego.

Druga nowelizacja wprowadza mo¿liwoœæ wyboru sposobu przekazywania ubezpieczo-
nemu informacji okreœlonych w ustawie w celu ich weryfikacji. Zgodnie z nowel¹ p³atnik sk³a-
dek na ubezpieczenie spo³eczne bêdzie móg³ przekazywaæ ubezpieczonemu informacje na
piœmie lub w formie dokumentu elektronicznego, za zgod¹ ubezpieczonego.

Obecnie obowi¹zuj¹cy art. 41 ust. 8 ustawy z 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych zobowi¹zuje p³atnika sk³adek do comiesiêcznego przekazywania ubezpieczone-
mu informacji dotycz¹cych w szczególnoœci: p³atnika sk³adek, numeru identyfikacyjnego
ubezpieczonego, zestawienia nale¿nych sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne w podziale na
ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, podstawy wymiaru i kwoty
sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzglêdnieniem podzia³u na podmioty, które finansuj¹
sk³adki. Informacje te p³atnik przekazuje ubezpieczonemu na piœmie. Jedynie cz³onkowie s³u¿-
by zagranicznej, po wyra¿eniu zgody, mog¹ otrzymywaæ wymienione informacje w formie
elektronicznej. Znowelizowane przepisy wprowadz¹ mo¿liwoœæ przekazywania informacji w for-
mie dokumentu elektronicznego tym ubezpieczonym, którzy wyra¿¹ na to zgodê.

Zgodnie z nowel¹ dokumenty elektroniczne przekazywane ubezpieczonemu opatrzone
bêd¹ bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych do-
kumentów, weryfikowanym za pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z 18 wrzeœnia 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Obie ustawy rozpatrzy³a Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej i rekomendowa³a Izbie ich
przyjêcie bez poprawek. Sprawozdania komisji w tej sprawie przedstawi³ senator Kazimierz
Jaworski.
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Nowelizacjê popar³a tak¿e reprezentuj¹ca rz¹d Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak, podsekre-
tarz stanu w resorcie pracy. Oceniaj¹c proponowane zmiany, stwierdzi³a, ¿e jak w wypadku
„wszystkich projektów, które wychodz¹ z Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Pañstwo, jest to
pewne uproszczenie, racjonalizacja i deregulacja systemu ubezpieczeñ spo³ecznych”.

Senat w g³osowaniu podzieli³ stanowisko komisji i podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu bez popra-
wek rozpatrywanych ³¹cznie ustaw o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks pracy

Nowelizacja ustawy – Kodeks pracy ma na celu dostosowanie prawa polskiego
do unijnego w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu oraz bezpieczeñstwa i higieny
pracy.

Zmiany przepisów o zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu wynikaj¹ z przedstawienia
Polsce przez Komisjê Europejsk¹ zarzutów formalnych w zwi¹zku z niew³aœciwym lub nie-
pe³nym wdro¿eniem niektórych dyrektyw Rady i Parlamentu Europejskiego. Zmiany te polegaj¹
na: uszczegó³owieniu i doprecyzowaniu definicji dyskryminacji poœredniej oraz molestowania
seksualnego; wskazaniu sytuacji bêd¹cych przejawem dyskryminacji; wprowadzeniu zakazu
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, który poddaje siê molestowaniu
lub molestowaniu seksualnemu lub podejmuje dzia³ania przeciwstawiaj¹ce siê molestowaniu
lub molestowaniu seksualnemu; doprecyzowaniu sytuacji, które nie mog¹ byæ uznane za na-
ruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu; przyznaniu ochrony tak¿e pracownikowi
udzielaj¹cemu pomocy innemu pracownikowi korzystaj¹cemu z uprawnieñ przys³uguj¹cych
z tytu³u naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu; zagwarantowaniu pracowni-
kowi powracaj¹cemu z urlopu macierzyñskiego podjêcia pracy na dotychczasowym stanowis-
ku lub na stanowisku równorzêdnym, za wynagrodzeniem, jakie otrzymywa³by, gdyby nie
korzysta³ z urlopu.

Zmiany w dziale: „Bezpieczeñstwo i higiena pracy” kodeksu pracy spowodowane s¹ za-
rzutami Komisji Europejskiej w zwi¹zku z niew³aœciwym lub niepe³nym wdro¿eniem postano-
wieñ dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia œrodków w celu poprawy bezpieczeñstwa
i zdrowia pracowników w miejscu pracy. W nowelizacji doprecyzowano przepisy okreœlaj¹ce
obowi¹zki pracodawców w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy i zobowi¹zano ich m.in.
do przekazywania pracownikom informacji o wystêpuj¹cych w zak³adzie zagro¿eniach dla
zdrowia i ¿ycia oraz podejmowanych dzia³aniach ochronnych i zapobiegawczych.

Ustaw¹ zajmowa³y siê Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej, Komisja Gospodarki Naro-
dowej oraz Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Komisje wnios³y o przyjêcie ustawy
z poprawkami.

Zmiany do nowelizacji zaproponowali te¿ senatorowie podczas debaty.
Po dyskusji i g³osowaniach Izba uchwali³a trzy poprawki do ustawy. W pierwszej z nich

Senat ujednolici³ definicje okreœleñ „molestowanie” oraz „molestowanie seksualne”. Art. 183a

§ 5 pkt 2 w brzmieniu zaproponowanym przez Sejm stanowi, ¿e molestowaniem jest „niepo-
¿¹dane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoœci pracownika i stwo-
rzenie wobec niego zastraszaj¹cej, wrogiej, poni¿aj¹cej, upokarzaj¹cej lub uw³aczaj¹cej
atmosfery”, w myœl § 6 tego przepisu natomiast, molestowanie seksualne to „niepo¿¹dane za-
chowanie o charakterze seksualnym lub odnosz¹ce siê do p³ci pracownika, którego celem lub
skutkiem jest naruszenie godnoœci pracownika, w szczególnoœci stworzenie wobec niego za-
straszaj¹cej, wrogiej, poni¿aj¹cej, upokarzaj¹cej lub uw³aczaj¹cej atmosfery”. W opinii Izby,
okreœlenia te powinny zostaæ ujednolicone, aby unikn¹æ w przysz³oœci problemów interpreta-
cyjnych. Znaczenie przepisu zmienia siê bowiem istotnie w zale¿noœci od tego, czy u¿ywa siê
w nim spójnika „i”, czy te¿ wyra¿enia „w szczególnoœci”.
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Druga poprawka mia³a charakter redakcyjny, w trzeciej zaœ Senat wyd³u¿y³ vacatio legis
ustawy. Ze wzglêdu bowiem na nowe obowi¹zki nak³adane na pracodawców, wynikaj¹ce
w szczególnoœci z art. 2071 dodawanego do kodeksu pracy, minimalne vacatio legis zapropo-
nowane dla ustawy przez Sejm mo¿e siê okazaæ zbyt krótkie, aby mogli oni dostosowaæ pro-
wadzon¹ dzia³alnoœæ do nowych przepisów.

Poprawki Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

Senat wprowadzi³ poprawkê do ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych

Ustawa, wykonuj¹c wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 23 paŸdziernika ub.r., wprowadza
zasadê, zgodnie z któr¹ prawo do zasi³ku pielêgnacyjnego ustala siê od miesi¹ca, w którym
wp³yn¹³ wniosek o ustalenie niepe³nosprawnoœci. Ustawa wykonuje tak¿e wyroki trybuna³u
z 18 i 22 lipca br., rozszerzaj¹c prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego na wszystkie osoby,
na których ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny, oraz przes¹dzaj¹c, ¿e œwiadczenie to przys³uguje
tak¿e na innego ni¿ dziecko niepe³nosprawnego cz³onka rodziny.

Ustawa wprowadza ponadto inne zmiany, wynikaj¹ce z doœwiadczeñ zwi¹zanych z obo-
wi¹zywaniem nowelizowanej ustawy w dotychczasowym kszta³cie, m.in. zmienia definicjê
okresu zasi³kowego. Roczny okres zasi³kowy ma siê rozpoczynaæ 1 listopada, a koñczyæ
31 paŸdziernika roku nastêpnego.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej po rozpatrzeniu ustawy zaproponowa³a poprawkê
o charakterze redakcyjnym, zmierzaj¹c¹ do zapewnienia wiêkszej czytelnoœci przepisu i spój-
noœci terminologicznej w ramach ustawy.

Senat po dyskusji, w wyniku g³osowania przyj¹³ ustawê wraz ze zmian¹ zaproponowan¹
przez komisjê.

Nowelizacjê ponownie rozpatrzy Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
oraz ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia
– przyjêta z poprawkami

Nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe³nosprawnych ma na celu zapewnienie osobom niepe³nosprawnym pra-
wa wstêpu do obiektów u¿ytecznoœci publicznej wraz z psem asystuj¹cym. Warunkiem
skorzystania z tego uprawnienia jest wyposa¿enie psa asystuj¹cego w uprz¹¿, a tak¿e posia-
danie przez osobê niepe³nosprawn¹ certyfikatu potwierdzaj¹cego status psa asystuj¹cego
i zaœwiadczenia o wykonaniu wymaganych szczepieñ weterynaryjnych.

Nowelizacja definiuje pojêcie psa asystuj¹cego, a tak¿e wprowadza katalog obiektów
u¿ytecznoœci publicznej, do których prawo wstêpu maj¹ osoby niepe³nosprawne wraz z psem
asystuj¹cym. Katalog ten obejmuje w szczególnoœci: budynki i ich otoczenie przeznaczone na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoœci, kultury, oœwiaty, szkolnictwa wy¿-
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szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spo³ecznej i socjalnej, obs³ugi bankowej, handlu, ga-
stronomii, us³ug, turystyki, sportu, a tak¿e œrodki transportu kolejowego, drogowego,
lotniczego i wodnego oraz inne œrodki komunikacji publicznej.

Zgodnie z ustaw¹ nowelizuj¹c¹, uprawnienie osoby niepe³nosprawnej do wstêpu do obiek-
tów u¿ytecznoœci publicznej wraz z psem asystuj¹cym nie zwalnia takiej osoby z odpowie-
dzialnoœci za szkody wyrz¹dzone przez niego. Nowela przyznaje mo¿liwoœæ skorzystania
z wymienionych uprawnieñ tak¿e trenerowi psa szkolonego na psa asystuj¹cego.

W pozosta³ym zakresie nowelizacja reguluje kwestie dotycz¹ce certyfikatów potwierdza-
j¹cych status psa asystuj¹cego, szkoleñ psów asystuj¹cych, podmiotów uprawnionych do
prowadzenia szkoleñ, rejestru takich podmiotów, a tak¿e ich kontroli.

Przedmiotowa regulacja wprowadza te¿ zmiany w dwóch innych aktach prawnych.
W ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych w³¹cza osoby niepe³nospra-
wne maj¹ce psa asystuj¹cego do katalogu podmiotów, od których nie pobiera siê op³aty za po-
siadanie psa. W ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia dodaje
przepis, obliguj¹cy podmioty dzia³aj¹ce na rynku spo¿ywczym, prowadz¹ce zak³ady obrotu
¿ywnoœci¹ lub gastronomii, do uwzglêdniania prawa wstêpu i korzystania z tych zak³adów
przez osoby niepe³nosprawne z psem asystuj¹cym.

Ustawê rozpatrzy³a Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej. Jej sprawozdawca senator
Mieczys³aw Augustyn, rekomenduj¹c Izbie przyjêcie ustawy z kilkoma poprawkami uszczegó-
³owiaj¹cymi zapisy, stwierdzi³, ¿e „wystarczy przywo³aæ dwa obrazy, ¿eby wiedzieæ, czego do-
tyczy ta nowelizacja ustawy. Pierwszy to ten z lotniska. Oto cz³owiek niepe³nosprawny nie
mo¿e wejœæ do samolotu, poniewa¿ towarzyszy mu pies przewodnik. Drugi, podobny: cz³o-
wiek niewidomy z psem przewodnikiem nie mo¿e wejœæ do marketu, bo zostaje zatrzymany
przez ochronê”. Senator zaakcentowa³, ¿e komisja z radoœci¹ przyjê³a projekt nowelizacji, po-
niewa¿ wci¹¿ jeszcze wielu ludzi, w sytuacji gdy nie ma ustawy, nie wie, jak siê zachowaæ wo-
bec osoby niepe³nosprawnej.

Senat po dyskusji, w wyniku g³osowania uchwali³ trzy poprawki do ustawy.
Pierwsza z nich doprecyzowuje definicjê psa asystuj¹cego poprzez wskazanie, i¿ za psa

asystuj¹cego uznaje siê w szczególnoœci psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowi-
dz¹cej oraz psa asystenta osoby niepe³nosprawnej ruchowo.

W kolejnej poprawce Senat uzna³ za zasadne uporz¹dkowanie, uzupe³nienie i doprecyzo-
wanie regulacji, w szczególnoœci w zakresie dotycz¹cym: procedury wydawania i finansowania
certyfikatów potwierdzaj¹cych status psa asystuj¹cego, podmiotów uprawnionych do wydawa-
nia certyfikatów, rejestru takich podmiotów, a tak¿e funkcji pe³nomocnika. Ponadto Senat stan¹³
na stanowisku, i¿ nale¿y doprecyzowaæ zakres spraw przekazanych do uregulowania ministro-
wi w³aœciwemu do spraw zabezpieczenia spo³ecznego w drodze rozporz¹dzenia.

Trzecia poprawka, o charakterze techniczno-legislacyjnym, stanowi konsekwencjê przy-
jêcia drugiej poprawki.

Nowelizacja z poprawkami wprowadzonymi przez Senat wróci do Sejmu.

Poprawki Senatu do ustawy o s³u¿bie cywilnej

Ustawa jest now¹, kompleksow¹ regulacj¹ w zakresie korpusu s³u¿by cywilnej. Zak³ada
m.in. likwidacjê powo³anego w 2006 r. Pañstwowego Zasobu Kadrowego oraz w³¹czenie wy¿-
szych stanowisk w administracji pañstwowej do s³u¿by cywilnej. Ma to dotyczyæ np. dyrekto-
rów generalnych urzêdów oraz dyrektorów departamentów i ich zastêpców.

W myœl nowych przepisów kandydaci na wy¿sze stanowiska w administracji pañstwowej bê-
d¹ wy³aniani w „otwartym, konkurencyjnym naborze” spoœród cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej.

Ustawa przewiduje stosowanie w s³u¿bie cywilnej systemu ocen okresowych. Maj¹ nim
byæ objêci m.in. dyrektorzy generalni urzêdów, dyrektorzy komórek organizacyjnych i ich za-
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stêpcy. Dopuszcza te¿ mo¿liwoœæ zatrudniania w s³u¿bie cywilnej osób nieposiadaj¹cych oby-
watelstwa polskiego,

Nowa regulacja zak³ada ponadto powo³anie szefa s³u¿by cywilnej. Stanowisko to bêdzie
mog³a zajmowaæ osoba spe³niaj¹ca okreœlone wymagania, np. w momencie powo³ania nie bê-
dzie cz³onkiem partii i nie by³a nim w ci¹gu ostatnich piêciu lat. Przysz³y szef s³u¿by cywilnej
bêdzie musia³ mieæ wiedzê na temat organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, popart¹
doœwiadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Bêdzie podlega³ bezpoœrednio premierowi.

Przedmiotowa ustawa by³a rozpatrywana przez Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej. Jej sprawozdawca senator Zbigniew Meres wniós³ o wprowadze-
nie 9 poprawek. Proponowane poprawki mia³y charakter precyzuj¹cy, uzupe³nia³y regulacje
ustawowe przyjête przez Sejm, a tak¿e uwzglêdnia³y obowi¹zuj¹cy i przysz³y stan prawny.

Ponadto w sprawozdaniu komisji znalaz³o siê 12 poprawek w charakterze wniosków mniej-
szoœci. Przedstawi³ je senator W³adys³aw Ortyl. Jedna z proponowanych zmian zmierza³a do te-
go, aby strategia zarz¹dzania zasobami ludzkimi w s³u¿bie cywilnej by³a programem wieloletnim
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz aby by³a realizowana w ramach odrêbnej
czêœci bud¿etowej, któr¹ dysponuje szef s³u¿by cywilnej. Kolejny wniosek mniejszoœci zak³ada³,
¿e osoba ubiegaj¹ca siê o mianowanie w s³u¿bie cywilnej powinna znaæ co najmniej jeden jêzyk
obcy spoœród jêzyków roboczych Unii Europejskiej. Poprawki mia³y te¿ na celu rezygnacjê z przepi-
sów reguluj¹cych nabór na wy¿sze stanowiska w s³u¿bie cywilnej i wprowadzenie egzaminu ge-
neralnego, organizowanego przez Krajow¹ Szko³ê Administracji Publicznej. Inny wniosek
mniejszoœci zak³ada³ zniesienie zakazu ³¹czenia zatrudnienia w s³u¿bie cywilnej z mandatem
radnego. Pozosta³e wnioski dotyczy³y redakcji przepisów w sposób zgodny z zasadami techniki
prawodawczej.

Dalsze zmiany w ustawie zaproponowali senatorowie podczas dyskusji.
Senat, rozpatruj¹c ustawê o s³u¿bie cywilnej, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 10 po-

prawek. Pierwsza z nich jest wyrazem przekonania Izby, ¿e Rada S³u¿by Cywilnej powinna
mieæ mo¿liwoœæ obserwowania naboru na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych
podleg³ych prezesowi Rady Ministrów lub w³aœciwemu ministrowi albo nadzorowanych przez
nich. W razie stwierdzenia nieprawid³owoœci w przebiegu procesu takiego naboru rada bêdzie
siê mog³a zwróciæ do premiera o przeprowadzenie ponownego naboru. Kolejna poprawka jest
konsekwencj¹ przyjêtych rozwi¹zañ. Przyznaje prezesowi Rady Ministrów kompetencje do za-
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rz¹dzenia ponownego naboru. Brak takiego uprawnienia czyni³by niewykonalnym ewentualny
wniosek Rady S³u¿by Cywilnej o zarz¹dzenie ponownego naboru.

Trzecia poprawka poszerza zakres nowelizacji ustawy o pracownikach urzêdów pañ-
stwowych o zmiany polegaj¹ce na aktualizacji odes³añ do nowej ustawy o s³u¿bie cywilnej.

Senat uzna³ te¿ za konieczne uzupe³nienie ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi, poniewa¿ w nowelizacji tej ustawy nie wskazano podmiotu uprawnio-
nego do odwo³ania dyrektora Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Stosowna
poprawka okreœla, ¿e jest to minister w³aœciwy do spraw zdrowia.

W zwi¹zku z uchwaleniem nowej ustawy o pracownikach samorz¹dowych, Senat stan¹³
na stanowisku, ¿e bezprzedmiotowy jest art. 140, wprowadzaj¹cy zmiany do ustawy, która ma
byæ uchylona i zast¹piona nowym aktem prawnym. Z tego wzglêdu kolejna poprawka zak³ada
skreœlenie art. 140.

W ocenie Senatu, wymóg posiadania stopnia dyplomatycznego w wypadku stanowisk
zastêpców dyrektorów biur w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest rozwi¹zaniem zbyt
restrykcyjnym. W przekonaniu Izby, mo¿e to doprowadziæ do ograniczenia krêgu poten-
cjalnych kandydatów na te stanowiska. Z uwagi na te argumenty Senat przyj¹³ stosown¹
poprawkê.

W zwi¹zku z uchyleniem ustawy o pañstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowis-
kach pañstwowych Senat uzna³ za wskazane zmianê trybu powo³ywania prezesa Urzêdu Ko-
munikacji Elektronicznej oraz generalnego dyrektora ochrony œrodowiska i jego zastêpców.
Poprawka przyjêta przez Izbê wprowadza w tym zakresie stosowne zmiany do ustawy – Pra-
wo telekomunikacyjne, inna zaœ wprowadza nowelizacjê ustawy o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko.

Ustaw¹ zajmie siê ponownie Sejm.

Ustawa o pracownikach samorz¹dowych
– przyjêta z poprawkami

Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm z przed³o¿enia rz¹dowego. Wed³ug za³o¿eñ pro-
jektodawców, ma ona stworzyæ spójn¹ regulacjê dotycz¹c¹ praw i obowi¹zków pracowników
samorz¹dowych oraz ich statusu, a tak¿e pozwoliæ na efektywne i nowoczesne zarz¹dzanie
urzêdami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi i pracuj¹cymi w nich kadrami.
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Podczas senackiej debaty nad ustaw¹
o s³u¿bie cywilnej stronê rz¹dow¹ reprezentowa³

zastêpca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Adam Leszkiewicz.



Ustawa wprowadza szereg zmian. Najistotniejsze z nich to:
� rezygnacja z mianowania jako podstawy nawi¹zania stosunku pracy; stosunki pracy praco-

wników mianowanych zostan¹ przekszta³cone w umowy o pracê na czas nieokreœlony 1 stycz-
nia 2012 r.;

� doprecyzowanie przepisów reguluj¹cych kwestie zwi¹zane z nawi¹zywaniem i rozwi¹zywa-
niem stosunku pracy poprzez wskazanie, który pracodawca samorz¹dowy, w stosunku do
jakich pracowników samorz¹dowych mo¿e te kompetencje wykonywaæ;

� wprowadzenie obowi¹zku zatrudniania sekretarza na wszystkich szczeblach samorz¹du
terytorialnego, okreœlenie wymogów stawianych kandydatom na sekretarzy oraz zmiana
podstawy prawnej nawi¹zania stosunku pracy (powo³anie zast¹piono umow¹ o pracê);

� wprowadzenie regulacji odnosz¹cej siê do osób zatrudnianych na stanowiskach doradców
i asystentów;

� zast¹pienie wymogu dwuletniego sta¿u na stanowiskach w administracji wobec osób kan-
dyduj¹cych na kierownicze stanowiska urzêdnicze trzyletnim doœwiadczeniem w posta-
ci sta¿u pracy lub prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;

� dookreœlenie „wolnego stanowiska pracy”, z czym wi¹¿e siê koniecznoœæ przeprowadzenia
otwartego i konkurencyjnego naboru w sposób umo¿liwiaj¹cy przenoszenie pracowników
i ich awansowanie przez pracodawcê samorz¹dowego bez przeprowadzania konkursu;

� wprowadzenie obowi¹zku odbycia s³u¿by przygotowawczej dla osób podejmuj¹cych pierwszy
raz pracê na stanowisku urzêdniczym w jednostkach samorz¹du terytorialnego, s³u¿¹cej
przygotowaniu pracownika do nale¿ytego wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych;

� na³o¿enie na pracodawców obowi¹zku planowania œrodków na pokrycie kosztów szkoleñ
pracowników samorz¹dowych, a na pracowników – obowi¹zku sta³ego podnoszenia umie-
jêtnoœci i kwalifikacji zawodowych;

� doprecyzowanie przepisów okreœlaj¹cych zakazy wykonywania niektórych zajêæ oraz obo-
wi¹zek sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych i oœwiadczeñ o dzia³alnoœci gospodarczej przez
pracowników samorz¹dowych zatrudnionych na stanowiskach urzêdniczych;

� uelastycznienie czasu pracy pracowników samorz¹dowych.
Ustawa zosta³a rozpatrzona przez Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-

wej. Jej sprawozdawca senator Bohdan Paszkowski zaproponowa³ trzy poprawki do ustawy.
Wprowadza³y one zakaz ³¹czenia zatrudnienia na stanowisku sekretarza gminy, powiatu lub wo-
jewództwa z mandatem radnego jednostki samorz¹du terytorialnego oraz przewidywa³y, i¿ norma
ta bêdzie mia³a zastosowanie od nowej kadencji organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du te-
rytorialnego. Ponadto doprecyzowywa³y przepis okreœlaj¹cy wymagania zwi¹zane z zatrudnieniem
na kierowniczym stanowisku urzêdniczym w administracji samorz¹dowej, odnosz¹cy siê do wy-
mogu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej – charakter tej dzia³alnoœci ma odpowiadaæ wyma-
ganiom okreœlonym dla danego stanowiska w administracji samorz¹dowej.

Zmiany w ustawie postulowali te¿ senatorowie podczas dyskusji.
Po debacie, w wyniku g³osowania Senat zdecydowa³ o wprowadzeniu 12 poprawek do

ustawy. Przyjête zmiany m.in. modyfikuj¹ wymóg niekaralnoœci dotycz¹cy pracowników sa-
morz¹dowych w taki sposób, aby stanowisk w administracji samorz¹dowej nie mog³y obj¹æ
wy³¹cznie osoby skazane za przestêpstwa umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego.

Wprowadzone zmiany odnosz¹ siê te¿ do wymagañ kwalifikacyjnych pracowników sa-
morz¹dowych. Doprecyzowuj¹ przepis okreœlaj¹cy wymagania zwi¹zane z zatrudnieniem
na kierowniczym stanowisku urzêdniczym w administracji samorz¹dowej, dotycz¹ce wymo-
gu wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej – jej charakter ma odpowiadaæ wymaganiom okreœ-
lonym dla danego stanowiska w administracji samorz¹dowej. Modyfikuj¹ ponadto przes³ankê
odnosz¹c¹ siê do wykszta³cenia osób ubiegaj¹cych siê o kierownicze stanowisko urzêdnicze
w administracji samorz¹dowej w taki sposób, aby bez wzglêdu na rodzaj ukoñczonych studiów
(studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie) w administracji
samorz¹dowej mog³y byæ zatrudnione osoby posiadaj¹ce okreœlony tytu³ zawodowy.

Uznaj¹c za konieczne ograniczenie liczby osób zatrudnianych w administracji samo-
rz¹dowej na tzw. stanowiskach politycznych, Senat przyj¹³ poprawkê, zgodnie z któr¹ stanowis-
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ka doradców i asystentów mog¹ byæ obsadzane wy³¹cznie w urzêdach gmin, starostwach po-
wiatowych oraz urzêdach marsza³kowskich. Poprawka okreœla te¿ limity osób, które mog¹ byæ
zatrudniane na tych stanowiskach. Jednoczeœnie uznano, ¿e doradcy i asystenci powinni byæ
objêci obowi¹zkiem sk³adania oœwiadczeñ o prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej oraz oœ-
wiadczeñ o stanie maj¹tkowym na takich samych zasadach, jak pracownicy samorz¹dowi za-
trudnieni na stanowiskach urzêdniczych.

Kolejne poprawki wprowadzaj¹ zakaz ³¹czenia zatrudnienia na stanowisku sekretarza
i skarbnika w gminie, powiecie i województwie z mandatem radnego jednostki samorz¹du te-
rytorialnego oraz przewiduj¹, i¿ norma ta bêdzie stosowana od nowej kadencji organów stano-
wi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego. Izba uzna³a, i¿ stanowiska sekretarzy
i skarbników, jako jedne z najwy¿szych stanowisk w administracji samorz¹dowej, powinny byæ
objête niepo³¹czalnoœci¹ z mandatem radnego, analogicznie do rozwi¹zañ dotycz¹cych
cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej.

Przyjêto te¿ poprawkê obni¿aj¹c¹ wiek dziecka, nad którym opieka wi¹¿e siê z prawem
pracownika samorz¹dowego do niewyra¿enia zgody na pracê w godzinach nadliczbowych,
pracê w porze nocnej oraz w niedziele i œwiêta. Senat uzna³, ¿e to uregulowanie powinno byæ
zbie¿ne z rozwi¹zaniami przyjêtymi w kodeksie pracy.

Ustawa o pracownikach samorz¹dowych wraz z poprawkami Senatu wróci do Sejmu.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu w³asnego mieszkania

Ustawa, uchwalona przez Sejm na podstawie projektu wniesionego przez pos³ów, ma na
celu zwiêkszenie dostêpnoœci kredytów preferencyjnych na nabycie pierwszego mieszkania
dla ma³¿eñstw oraz osób samotnie wychowuj¹cych przynajmniej jedno dziecko.

Nowelizacjê rozpatrzy³y dwie senackie komisje – Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Go-
spodarki Narodowej. Komisje rekomendowa³y Izbie przyjêcie ustawy z poprawk¹ legislacyjn¹.

Senator Mieczys³aw Augustyn, sprawozdawca Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, podkreœ-
li³, ¿e polityka rodzinna jest bardzo trudna, a jednym z jej elementów jest udostêpnienie rodzinom
mo¿liwoœci zamieszkania w samodzielnym mieszkaniu. Jak stwierdzi³: „Nie wychodzi nam to dob-
rze. Mamy do czynienia z kolejn¹ nowelizacj¹ ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu
w³asnego mieszkania. Te instrumenty ca³y czas stwarzaj¹ wra¿enie nieodpowiadaj¹cych sytuacji
rynkowej i chocia¿ s¹ œrodki na wsparcie rodzin ubiegaj¹cych siê o kredyt na zakup mieszkania lub
budowê domu, to liczba tych, którzy z nich skorzystali, jest zbyt ma³a. St¹d ta nowelizacja”.

Ustawa wprowadza zmianê polegaj¹c¹ na podwy¿szeniu œredniego wskaŸnika przelicze-
niowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych poprzez
zastosowanie mno¿nika w wysokoœci 1,4. W ten sposób pozwala na zwiêkszenie dostêpnoœci
kredytu preferencyjnego na zakup lub budowê mieszkania lub domu jednorodzinnego o cenie
nabycia wy¿szej od dotychczas okreœlonej w ustawie.

Nowelizacja wprowadza tak¿e mo¿liwoœæ zawarcia umowy o kredyt preferencyjny na
rzecz osoby uprawnionej przez inne osoby, pod warunkiem ¿e osoba uprawniona nie ma zdol-
noœci kredytowej. Do krêgu osób, które mog¹ zawrzeæ umowê na rzecz osoby uprawnionej,
ustawa zalicza zstêpnych, wstêpnych, rodzeñstwo, ojczyma, macochê i teœciów.

Ponadto ustawa wprowadza pojêcie docelowego kredytobiorcy, do którego adresowana
jest ustawa.

Senat po dyskusji podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu ustawy z jedn¹ poprawk¹. Ma ona na celu
wskazanie wyraŸnego odniesienia pojêcia „docelowy kredytobiorca” do konkretnej grupy pod-
miotów w ustawie, a tak¿e ujednolicenie stosowania tego pojêcia.

Nowelizacja wróci teraz do Sejmu.
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej senator Stanis³aw Iwan podkreœli³, ¿e ce-
lem projektowanej ustawy jest poprawa stanu technicznego istniej¹cego zasobu mieszkanio-
wego, w szczególnoœci czêœci wspólnych budynków wielorodzinnych, poprzez ich remont
i termomodernizacjê.

Dzia³ania te pozwol¹ utrzymaæ czêœæ zagro¿onej substancji mieszkaniowej, czêsto ju¿
wiekowej i zabytkowej, w tym równie¿ zasobów prywatnych. D³ugotrwa³y brak remontów w mi-
nionych latach mo¿e byæ przyczyn¹ katastrof budowlanych i utraty zasobów mieszkaniowych.
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma stanowiæ podstawê prawn¹ do realizacji
rz¹dowego programu remontów i termomodernizacji

Projektowana regulacja przewiduje, ¿e z tytu³u realizacji przedsiêwziêcia termomoderni-
zacyjnego inwestorowi bêdzie przys³ugiwa³a premia na sp³atê czêœci kredytu zaci¹gniêtego
na to przedsiêwziêcie, je¿eli z audytu energetycznego bêdzie wynika³o, i¿ w wyniku podjêtych
dzia³añ nast¹pi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energiê, zmniejszenie rocznych
strat energii, zmniejszenie rocznych kosztów pozyskiwania ciep³a albo zamiana Ÿród³a ciep³a
na Ÿród³o odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Wysokoœæ premii bêdzie
stanowiæ 20% kwoty kredytu na realizacjê dzia³añ termomodernizacyjnych.

Premia remontowa bêdzie przys³ugiwa³a wy³¹cznie na dzia³ania podejmowane w budyn-
kach wielorodzinnych, których u¿ytkowanie rozpoczêto przed 14 sierpnia 1961 r., a wiêc pod
dzia³aniem „starego” prawa budowlanego. Premia bêdzie przys³ugiwa³a, je¿eli w wyniku re-
montu nast¹pi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energiê dostarczan¹ do budynku
wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody u¿ytkowej oraz je¿eli wskaŸnik
kosztu przedsiêwziêcia bêdzie mieœci³ siê w granicach wyznaczonych w ustawie. Wysokoœæ
premii bêdzie równie¿ stanowiæ 20% kwoty kredytu.

Premia kompensacyjna bêdzie mog³a byæ przeznaczana na sp³atê kredytu udzielonego
na remont budynku wielorodzinnego lub jednorodzinnego, w którym by³ co najmniej jeden lo-
kal kwaterunkowy.

Premie bêdzie przyznawa³ Bank Gospodarstwa Krajowego, za poœrednictwem banku
kredytuj¹cego, ze œrodków funduszu termomodnernizacji i remontów. Œrodki funduszu pocho-
dziæ bêd¹ g³ównie z bud¿etu pañstwa, w wysokoœci okreœlonej w ustawie bud¿etowej.

Komisja Gospodarki Narodowej zaproponowa³a przyjêcie trzech poprawek, u³atwia-
j¹cych skorzystanie z premii okreœlonych w ustawie. Propozycjê zmiany w ustawie przedstawi³
te¿ senator Stanis³aw Jurcewicz podczas dyskusji.

Senat po rozpatrzeniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów postanowi³
wprowadziæ do jej tekstu cztery poprawki. Przyjmuj¹c pierwsz¹ z nich, Senat uzna³, ¿e nale¿y
usun¹æ w¹tpliwoœci, czy pojêcie „budynek zbiorowego zamieszkania” dotyczy równie¿ pleba-
nii, domów zakonnych oraz klasztorów.

Nastêpna poprawka obni¿a dolny próg wskaŸnika kosztu przedsiêwziêcia, umo¿liwia-
j¹cy skorzystanie z premii remontowej, z 0, 15 do 0, 05, co, zdaniem Senatu, przyczyni siê do
znacznego poszerzenia krêgu podmiotów uprawnionych do tej premii.

Kolejna poprawka spowoduje, ¿e do wniosku o przyznanie premii remontowej nie bêdzie
wymagane za³¹czenie oœwiadczenia banku, i¿ inwestor nie znajduje siê w trudnej sytuacji fi-
nansowej. Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e nale¿y usuwaæ wszelkie zbêdne, biurokratyczne
wymagania. W wypadku, którego dotyczy poprawka, oœwiadczenie banku jest zbêdne, ponie-
wa¿ to ten sam bank udziela inwestorowi kredytu.

Aby zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ premii oraz zachêciæ inwestorów do korzystania z tej formy
wsparcia inwestycji, Senat przyj¹³ poprawkê maj¹c¹ na celu objêcie zwolnieniem od podatku
dochodowego od osób fizycznych otrzymanych premii – termomodernizacyjnej, remontowej
oraz kompensacyjnej.

Poprawkami Senatu musi siê jeszcze zaj¹æ Sejm.
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o rachunkowoœci

W zwi¹zku z tym, ¿e ustawa z 18 marca br. o zmianie ustawy o rachunkowoœci w zasadniczej
czêœci wejdzie w ¿ycie 1 stycznia 2009 r., ustawodawca zdecydowa³ siê na dokonanie zmian
w zakresie niektórych przepisów zmieniaj¹cych i przejœciowych tej ustawy – w trakcie vacatio legis
tych przepisów – tak aby wesz³y one w ¿ycie w kszta³cie odpowiadaj¹cym nowej koncepcji.

Stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie rozpatrywanej nowelizacji przed-
stawi³ senator Stanis³aw Bisztyga. Senator przypomnia³, ¿e w ustawie z 18 marca br. o zmia-
nie ustawy o rachunkowoœci okreœlono wymogi niezbêdne do wydania certyfikatu ksiêgowego,
potwierdzaj¹cego kwalifikacje do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych. Przede
wszystkim wprowadzono koniecznoœæ zdawania egzaminu przez wszystkie osoby ubiegaj¹ce
siê o przyznanie certyfikatu ksiêgowego. Rozwi¹zanie to mia³o na celu zapewnienie wysokie-
go profesjonalizmu osób wykonuj¹cych dzia³alnoœæ w omawianym zakresie oraz usprawnie-
nie mechanizmu gwarancyjnego dla uczestników obrotu gospodarczego. Nie wprowadzono
natomiast zasadniczych zmian w definicji wymogu praktyki w ksiêgowoœci, stanowi¹cej jeden
z warunków przyznania certyfikatu ksiêgowego. W wymogu tym wprowadzono jedynie ograni-
czenie, zgodnie z którym stosunek pracy musi obejmowaæ co najmniej 1/2 etatu, a umowa cy-
wilnoprawna powinna byæ zawarta wy³¹cznie z przedsiêbiorc¹ prowadz¹cym dzia³alnoœæ
w zakresie us³ugowego prowadzenia ksi¹g.

Proponowana nowela polega na utrzymaniu mo¿liwoœci uzyskania certyfikatu ksiêgowe-
go bez przystêpowania do egzaminu w wypadku osób posiadaj¹cych wykszta³cenie magister-
skie lub podyplomowe w zakresie rachunkowoœci. Ustawa okreœla te¿ wymogi, jakie powinna
spe³niaæ osoba ubiegaj¹ca siê o wydanie takiego w³aœnie certyfikatu.

Senator sprawozdawca podkreœli³, ¿e ustawa jest oczekiwana przez œrodowisko akade-
mickie, a tak¿e praktyków. Poinformowa³ równie¿, i¿ w trakcie posiedzenia komisji biuro legis-
lacyjne zg³osi³o szereg poprawek o charakterze porz¹dkowym i legislacyjnym, które zosta³y
zaakceptowane przez rz¹d.

Senat po wys³uchaniu senatora sprawozdawcy i wyst¹pienia przedstawiciela rz¹du je-
dnomyœlnie, 86 g³osami, podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu ustawy z poprawkami zaproponowanymi
przez Komisjê Gospodarki Narodowej.

Nowelizacja wróci do Sejmu.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego,
S³u¿by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra¿y Granicznej,
Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin

Ustawa ma na celu ujednolicenie przepisów prawnych zwi¹zanych z zawieszeniem pra-
wa do emerytury w razie ponownego przyjêcia emeryta do s³u¿by albo powo³ania emeryta do
zawodowej s³u¿by wojskowej.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym prawo do emerytury zostaje zawieszone w razie pono-
wnego przyjêcia emeryta do s³u¿by w Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji
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Wywiadu, S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿bie Wywiadu Wojskowego, Stra¿y Granicz-
nej, Biurze Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej lub S³u¿bie Wiêziennej. Katalog wy-
mienionych formacji nie uwzglêdnia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z tego wzglêdu
ustawa uzupe³nia art. 40a nowelizowanego aktu prawnego, co bêdzie skutkowa³o tym, ¿e emeryt
ponownie przyjêty do s³u¿by w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym bêdzie mia³ zawieszone
prawo do emerytury.

Nowelizacjê rozpatrzy³y dwie senackie komisje – Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Obie wnios³y o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Senat w g³osowaniu podzieli³ stanowisko komisji i podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu ustawy bez
poprawek.

Senat przyj¹³ bez poprawek ustawê o zmianie ustawy
o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
oraz Agencji Wywiadu

Nowelizacja wprowadza dwie zasadnicze zmiany do ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu. Pierwsze rozwi¹zanie zapewnia ubezpieczenie od na-
stêpstw nieszczêœliwych wypadków funkcjonariuszom skierowanym do wykonywania zadañ
s³u¿bowych poza granicami kraju, czyli w pañstwie, którego terytorium w ca³oœci lub w czêœci zo-
sta³o uznane za sferê dzia³añ wojennych na podstawie odrêbnych przepisów albo na terytorium
którego wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce bezpoœrednie zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia. Ubezpie-
czenie to bêdzie obejmowa³o nastêpstwa nieszczêœliwych wypadków zaistnia³ych w zwi¹zku
z wykonywaniem przez funkcjonariuszy tych agencji zadañ s³u¿bowych poza granicami pañ-
stwa, wskutek czego nast¹pi³y uszkodzenie cia³a, utrata zdrowia lub œmieræ funkcjonariusza.

Drugie rozwi¹zanie wprowadza zmiany polegaj¹ce na przyznaniu dzieciom funkcjonariu-
szy wymienionych agencji, którzy ponieœli œmieræ w trakcie wykonywania obowi¹zków
w zwi¹zku ze s³u¿b¹, pomocy finansowej na kszta³cenie. Pomoc ta bêdzie przys³ugiwa³a do
ukoñczenia dwudziestego pi¹tego roku ¿ycia uczniom ponadgimnazjalnych szkó³ publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych, s³uchaczom
zak³adów kszta³cenia nauczycieli i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych oraz studentom
szkó³ wy¿szych do czasu ukoñczenia kszta³cenia.

Senator Jan Wyrowiñski, sprawozdawca Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, któ-
ra rozpatrywa³a nowelizacjê, poinformowa³, ¿e proponowane rozwi¹zania nie wzbudzi³y kon-
trowersji, uznane zosta³y za oczywiste. Senator w imieniu komisji wniós³ o przyjêcie ustawy
bez zmian.

Senat w g³osowaniu przychyli³ siê do stanowiska komisji i podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu
ustawy bez poprawek.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie imienia i nazwiska

Potrzeba uchwalenia nowej ustawy o zmianie imienia i nazwiska wynika z zakresu zmian
koniecznych do tego, aby regulacja tych spraw by³a aktualna, dostosowana do przepisów Unii
Europejskiej oraz konwencji Miêdzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, a tak¿e do przepi-
sów ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz ustawy z 29 wrzeœnia
1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego.

W stosunku do dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów ustawa poszerza katalog osób
uprawnionych do zmiany imienia lub nazwiska o cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpos-
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politej Polskiej status uchodŸcy, z tym ¿e prawo to ma charakter wyj¹tkowy. Oznacza to, ¿e
zmiana imienia lub nazwiska w tym wypadku mo¿liwa jest z uwagi na koniecznoœæ ochrony
prawa do ¿ycia, zdrowia, wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego cudzoziemca.

Ustawa definiuje pojêcia „zmiana imienia” i „zmiana nazwiska” oraz modyfikuje katalog
wa¿nych powodów uzasadniaj¹cych zmianê imienia lub nazwiska. Zmiana imienia lub na-
zwiska nastêpuje na wniosek strony, uzasadniony wa¿nymi powodami. Ustawa utrzymuje za-
sadê, ¿e katalog wa¿nych powodów jest katalogiem otwartym i ogranicza siê jedynie do
wymienienia przyk³adów uzasadniaj¹cych wniosek o zmianê imienia lub nazwiska. Zrezygno-
wano z regulacji anachronicznej, jak¹ jest fakt noszenia nazwiska o brzmieniu niepolskim,
a dodano mo¿liwoœæ dostosowania swojego nazwiska do nazwiska, jakie wnioskodawca nosi
zgodnie z ustawodawstwem innego pañstwa, którego obywatelstwo równie¿ posiada.

Ustawa okreœla te¿ zasady zmiany imienia lub nazwiska ma³oletniego dziecka. Zgodnie
z ustaw¹ zmiana nazwiska obojga rodziców obejmuje te¿ ich ma³oletnie dzieci, równie¿ te, które
urodz¹ siê z tego ma³¿eñstwa w przysz³oœci. Zgoda, jakiej na zmianê imienia lub nazwiska ma-
³oletniego udzielaj¹ wymienione w ustawie podmioty, powinna zostaæ wyra¿ona osobiœcie lub
z³o¿ona w formie pisemnej z podpisem poœwiadczonym notarialnie. Osoby zamieszka³e za grani-
c¹ mog¹ wyraziæ zgodê na zmianê nazwiska za poœrednictwem konsula Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Je¿eli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukoñczy³o 13 lat, konieczne jest uzyskanie jego
zgody na zmianê nazwiska. Obni¿enie granicy wieku w stosunku do obecnie obowi¹zuj¹cej w tym
zakresie regulacji wynika z potrzeby dostosowania nowych rozwi¹zañ do przepisów kodeksu ro-
dzinnego i opiekuñczego, który dla analogicznych czynnoœci przewiduje granicê 13. roku ¿ycia.
Zgodnie z kodeksem cywilnym jest to moment uzyskania ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci
prawnych, która umo¿liwia dziecku podejmowanie w okreœlonym zakresie pierwszych samodziel-
nych decyzji.

Ustawa precyzuje ponadto w³aœciwoœæ rzeczow¹ i miejscow¹ organów administracji publi-
cznej oraz tryb postêpowania w przedmiotowych sprawach. Sprawy zmiany imienia i nazwiska
nale¿¹ do kompetencji kierownika urzêdu stanu cywilnego w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce
sta³ego pobytu wnioskodawcy. Wprowadzenie, przyjêtej równie¿ w ustawie � Prawo o aktach
stanu cywilnego, w³aœciwoœci kierownika urzêdu stanu cywilnego miasta sto³ecznego Warsza-
wy umo¿liwi z³o¿enie wniosku o zmianê nazwiska tym wszystkim osobom, które przebywaj¹c na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie maj¹ miejsca sta³ego pobytu. Ustawa rozszerza w³aœci-
woœæ rzeczow¹ w sprawach zmiany imienia lub nazwiska, przyznaj¹c kompetencje w tym zakre-
sie równie¿ zastêpcy kierownika urzêdu stanu cywilnego. Taka regulacja jest zgodna z ustaw¹
� Prawo o aktach stanu cywilnego, na podstawie której czynnoœci z zakresu rejestracji stanu cy-
wilnego dokonuje kierownik urzêdu stanu cywilnego lub jego zastêpca.

Ustawê rozpatrzy³a Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej i po-
stanowi³a rekomendowaæ Izbie jej przyjêcie bez zmian.

Senat w wyniku g³osowania przychyli³ siê do tego stanowiska i podj¹³ uchwa³ê o przyjê-
ciu ustawy bez poprawek.

Senat poprawi³ ustawê o zmianie ustawy
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Nowelizacja ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw ma zapewniæ pe³n¹ transpozycjê do krajowego porz¹dku prawnego
dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu-
¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, ponadto wype³nia postanowienia „Krajowego
planu gospodarki odpadami 2010”.
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Podstawowym obowi¹zkiem wynikaj¹cym z wymienionej dyrektywy jest osi¹gniêcie
przez pañstwa cz³onkowskie do 31 grudnia 2006 r., a przez Polskê do 31 grudnia br. poziomu
zbierania zu¿ytego sprzêtu pochodz¹cego z gospodarstw domowych w iloœci 4 kg na jednego
mieszkañca w ci¹gu roku. Aby zapewniæ osi¹gniêcie wymaganego przez prawo wspólnotowe
poziomu zbierania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, w „Krajowym planie go-
spodarki odpadami 2010” zobowi¹zano ministra œrodowiska do przygotowania odpowiednich
zmian legislacyjnych. Przedmiotowa ustawa zmierza do realizacji tego obowi¹zku. Pozosta³e
proponowane w niej zmiany wynikaj¹ z doœwiadczeñ zebranych w trakcie stosowania przepi-
sów ustawy.

Do najwa¿niejszych zmian nale¿¹: objêcie przepisami ustawy równie¿ tych przedsiêbior-
ców, którzy prowadz¹ sprzeda¿ sprzêtu przy wykorzystaniu wszelkich œrodków porozumiewa-
nia siê na odleg³oœæ; modyfikacja definicji u¿ywanych w ustawie; okreœlenie trybu rejestracji
przedsiêbiorców zagranicznych wprowadzaj¹cych sprzêt elektryczny i elektroniczny; upowa¿-
nienie ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia mini-
malnych rocznych poziomów zbierania zu¿ytego sprzêtu z gospodarstw domowych.

Ustawa przewiduje ponadto uproszczenie i zmniejszenie liczby sprawozdañ, które przedsiê-
biorcy s¹ zobowi¹zani dostarczaæ g³ównemu inspektorowi ochrony œrodowiska, zwiêkszenie za-
kresu odpowiedzialnoœci organizacji odzysku sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, zmianê
zasad wnoszenia zabezpieczeñ finansowych oraz uzupe³nienie przepisów karnych za narusze-
nie zakazów lub nakazów wynikaj¹cych z ustawy.

Projekt ustawy rozpatrzy³a Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Komisja wnios³a
o przyjêcie nowelizacji wraz z 14 poprawkami. Zmiany w ustawie zaproponowali te¿ senatoro-
wie podczas dyskusji.

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elek-
tronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, postanowi³ wprowadziæ do niej 17 popra-
wek. Wiêkszoœæ wprowadzonych zmian zmierza do zapewnienia w³aœciwej transpozycji
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego, w zakresie definicji wprowadzaj¹cego sprzêt. Definicja poda-
na w dyrektywie dotyczy przywozu i wywozu sprzêtu z rynku wspólnotowego, a nie jedynie
krajowego. W konsekwencji podmiotem wprowadzaj¹cym sprzêt powinien byæ ka¿dy przywo-
¿¹cy sprzêt elektryczny lub elektroniczny na rynek wspólnotowy. Izba uregulowa³a m.in. sytu-
acjê, w której wprowadzaj¹cy sprzêt nie jest wpisany do rejestru, albo, wpisany do rejestru, nie
realizuje ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków. Senat okreœli³ roszczenia przys³uguj¹ce przedsiê-
biorcy dokonuj¹cemu wewn¹trzwspólnotowego nabycia wobec wprowadzaj¹cego sprzêt do
obrotu oraz wskaza³, jak¹ datê nale¿y uwa¿aæ za dzieñ wprowadzenia sprzêtu do obrotu na
terytorium kraju.

Senat na³o¿y³ te¿ na wprowadzaj¹cych na rynek sprzêt elektryczny i elektroniczny obo-
wi¹zek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz przeznaczania na nie co naj-
mniej 0,1% swoich przychodów z tytu³u wprowadzenia sprzêtu, osi¹ganych w danym roku
kalendarzowym. Senat ustanowi³ ponadto alternatywê wobec obowi¹zku prowadzenia kam-
panii – równoznaczne z jego wykonaniem by³oby przekazanie 0,1% przychodów na rachunek
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolejne poprawki Izby dodaj¹ do ustawy przepis zobowi¹zuj¹cy – pod groŸb¹ kary pie-
niê¿nej w wysokoœci od 5 tys. do 2 mln z³ – sprzedawcê detalicznego i hurtowego sprzêtu
przeznaczonego dla gospodarstw domowych do informowania nabywców sprzêtu o wysoko-
œci kosztów gospodarowania odpadami jako sk³adnika ceny. Zdaniem Senatu, przepis ten bê-
dzie mia³ dla kupuj¹cych bardzo istotny walor informacyjny i edukacyjny.

W nastêpnych poprawkach Senat usun¹³ z ustawy przepis nak³adaj¹cy na organizacjê
odzysku sprzêtu elektrycznego i elektronicznego obowi¹zek zapewnienia finansowania zago-
spodarowania zu¿ytego sprzêtu przez zbieraj¹cych zu¿yty sprzêt, w iloœci równej iloczynowi
150% minimalnego rocznego poziomu zbierania, okreœlonego w przepisach wydanych na
podstawie art. 27a ust. 4, oraz masy sprzêtu wprowadzonego w roku poprzednim przez wpro-
wadzaj¹cych sprzêt. W opinii Izby, przepis ten w sposób nieuzasadniony obci¹¿a³ dodatkowy-
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mi kosztami organizacje odzysku sprzêtu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzi³ do
nierównego traktowania podmiotów gospodarczych.

Poprawki Senatu rozpatrzy obecnie Sejm.

Senat wprowadzi³ poprawki do ustawy o zmianie ustawy
o zak³adach leczniczych dla zwierz¹t

Projekt ustawy zosta³ zg³oszony przez Komisjê Nadzwyczajn¹ „Przyjazne Pañstwo”. Jej
celem jest objêcie podmiotów prowadz¹cych zak³ady lecznicze dla zwierz¹t przepisami usta-
wy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. W aktualnym stanie prawnym do zak³adów leczni-
czych dla zwierz¹t nie stosuje siê przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej.

Zgodnie z nowelizacj¹ prowadzenie zak³adu leczniczego dla zwierz¹t bêdzie dzia³alno-
œci¹ regulowan¹ w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
(dzia³alnoœæ regulowana to dzia³alnoœæ gospodarcza, której wykonywanie wymaga spe³nienia
szczególnych warunków, okreœlonych przepisami prawa).

Zak³ad leczniczy dla zwierz¹t, tak jak obecnie, bêdzie móg³ œwiadczyæ us³ugi weteryna-
ryjne po uzyskaniu wpisu do ewidencji zak³adów leczniczych dla zwierz¹t, z tym ¿e podmiot
ubiegaj¹cy siê o wpis do ewidencji bêdzie zobowi¹zany nie tylko spe³niaæ wymogi przewidzia-
ne nowelizowan¹ ustaw¹, ale równie¿ posiadaæ wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej
albo do Krajowego Rejestru S¹dowego.

Ustawê rozpatrzy³a senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Komisja rekomen-
dowa³a Izbie przyjêcie ustawy z 6 poprawkami, zmierzaj¹cymi do zapewnienia poprawnoœci
legislacyjnej ustawy oraz eliminuj¹cymi w¹tpliwoœci interpretacyjne.

Senat po dyskusji i g³osowaniach jednomyœlnie, 86 g³osami, podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu
ustawy wraz z poprawkami Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.

Nowelizacja ustawy zak³adach leczniczych dla zwierz¹t wróci do Sejmu.

Stanowisko Senatu w sprawie ustaw o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym

Trzy kolejne punkty porz¹dku posiedzenia, dotycz¹ce trzech nowelizacji ustawy – Prawo
o ruchu drogowym, Senat rozpatrywa³ ³¹cznie. Projekty tych zmian, dotycz¹ce pojazdów za-
bytkowych, zosta³y wniesione przez Komisjê Nadzwyczajn¹ „Przyjazne Pañstwo”.

Pierwsza z rozpatrywanych ³¹cznie ustaw ma na celu rezygnacjê – w odniesieniu do mo-
¿liwoœci powtórnej rejestracji pojazdu unikatowego lub maj¹cego szczególne znaczenie dla hi-
storii motoryzacji – z wymogu, aby model pojazdu nie by³ produkowany od 15 lat.

Ustawê rozpatrzy³y dwie komisje senackie – Kultury i Œrodków Przekazu oraz Gospodar-
ki Narodowej, i wnios³y o jej przyjêcie bez poprawek. Senat zaakceptowa³ tê propozycjê i pod-
j¹³ uchwa³ê o przyjêciu ustawy bez zmian.

Nastêpna nowelizacja zmienia definicjê pojazdu zabytkowego poprzez objêcie jej zakresem,
oprócz tych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków, równie¿ pojazdów wpisanych do inwenta-
rza muzealiów. Celem ustawy jest umo¿liwienie rejestrowania takich pojazdów jako zabytkowych.

Ustawê rozpatrzy³y Komisja Kultury i Œrodków Przekazu oraz Komisja Gospodarki Naro-
dowej. Komisje wnios³y o wprowadzenie jednolicie brzmi¹cej poprawki o charakterze redakcyjnym
i zmierzaj¹cej do zapewnienia spójnoœci terminologicznej w ramach ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym oraz ustawy o muzeach.
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Senat w g³osowaniu przychyli³ siê do stanowiska komisji i przyj¹³ ustawê o zmianie usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym z jedn¹ poprawk¹. Ma ona na celu zapewnienie spójnoœci ter-
minologicznej w ramach ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o muzeach.

Przekazana Izbie ustawa zmienia bowiem definicjê pojazdu zabytkowego poprzez objê-
cie jej zakresem – oprócz pojazdów wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków – pojazdów
wpisanych do ksiêgi inwentarza muzealiów. W ocenie Senatu, w¹tpliwoœci budziæ mo¿e sfor-
mu³owanie „ksiêgi inwentarza muzealiów”. Zgodnie z art. 21 ustawy o muzeach muzealia s¹
wpisywane do „inwentarza muzealiów”. Senat, maj¹c na wzglêdzie zasady techniki prawodaw-
czej, zgodnie z którymi w ustawie nale¿y pos³ugiwaæ siê okreœleniami u¿ytymi w ustawie pod-
stawowej dla danej dziedziny spraw, a do okreœlenia jednakowych pojêæ u¿ywa siê
jednakowych okreœleñ, zaproponowa³ zast¹pienie sformu³owania „ksiêgi inwentarza muzeal-
iów” sformu³owaniem „inwentarza muzealiów”.

Kolejna z rozpatrywanych ³¹cznie nowelizacji ma na celu umo¿liwienie rejestracji pojaz-
dów zabytkowych pomimo braku wymaganego przy rejestracji dowodu rejestracyjnego. Usta-
wê rozpatrzy³y dwie komisje senackie i wnios³y o wprowadzenie jednolicie brzmi¹cej
poprawki. Precyzowa³a ona, kiedy mo¿liwe jest zast¹pienie dowodu rejestracyjnego lub do-
wodu w³asnoœci pojazdu odpowiednimi dokumentami, potwierdzaj¹cymi wpis do rejestru lub
ewidencji zabytków oraz odpowiednim oœwiadczeniem w³aœciciela pojazdu.

Poprawkê do ustawy zg³osi³ tak¿e senator Kazimierz Kleina. Zgodnie z t¹ propozycj¹ za-
miast dowodu rejestracyjnego w³aœciciel pojazdu zabytkowego bêdzie móg³ przedstawiæ przy
rejestracji pojazdu oœwiadczenie, z³o¿one jednak pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za
fa³szywe zeznania, ¿e nie posiada dowodu rejestracyjnego.

W wyniku g³osowañ Senat przyj¹³ ustawê z poprawk¹ senatora K. Kleiny. Uznano, ¿e
przedmiotem oœwiadczenia w³aœciciela pojazdu powinno byæ stwierdzenie, i¿ nie posiada on
dowodu rejestracyjnego pojazdu, a nie ¿e jest on w³aœcicielem pojazdu. Na w³aœciciela pojaz-
du jest ju¿ bowiem na³o¿ony obowi¹zek (w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy) przedstawienia dowodu
w³asnoœci pojazdu, a zwolnienie z tego obowi¹zku mog³oby, zdaniem Izby, prowadziæ do ryzy-
ka podejmowania prób legalizacji pojazdów pochodz¹cych z kradzie¿y.

Nowelizacjê ponownie rozpatrzy Sejm.

Uchwa³a Senatu
w 90. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci

Projekt tej uchwa³y okolicznoœciowej zosta³ wniesiony przez grupê senatorów. Po prze-
prowadzeniu drugiego czytania marsza³ek skierowa³ go do Komisji Ustawodawczej. Komisja
przedstawi³a poprawiony tekst projektu i wnios³a o podjêcie uchwa³y.

Senat jednomyœlnie, 88 g³osami, powzi¹³ uchwa³ê:
„11 listopada 2008 r. mija 90. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Zas³ug¹

wielu pokoleñ by³o zbudowanie to¿samoœci Polaka, w³asn¹ krwi¹ i prac¹, na przekór opresji
zaborców. Marsza³ek Józef Pi³sudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyñski,
Ignacy Paderewski, Wojciech Korfanty i inni Wielcy Rodacy podjêli ich dzie³o i stworzyli pod-
waliny niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego.

W ci¹gu zaledwie trzech miesiêcy uchwalono Ma³¹ Konstytucjê. Odby³y siê wybory do
Sejmu Ustawodawczego. Po niespe³na trzech latach powsta³y Konstytucja marcowa i dwuiz-
bowy parlament. Instytucje demokratyczne rodzi³y siê w warunkach nieustaj¹cej walki o ostat-
eczny kszta³t granic Rzeczypospolitej. W obliczu œmiertelnego zagro¿enia m³odego pañstwa,
w sierpniu 1920 roku, Naród Polski raz jeszcze pokaza³, do jak wielkich poœwiêceñ jest zdolny,
by ocaliæ Niepodleg³¹.

Dwadzieœcia lat wystarczy³o do odbudowy pañstwa, spo³eczeñstwa i gospodarki. Wbrew
trudnoœciom politycznym i ekonomicznym przeszkodom Polska nie ustawa³a w rozwoju. Do
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znacz¹cych osi¹gniêæ Drugiej Rzeczypospolitej nale¿a³y budowy Centralnego Okrêgu Prze-
mys³owego i portu w Gdyni. Jednak najcenniejsz¹ spuœcizn¹ by³ i jest patriotyzm Jej córek i sy-
nów. To Pokolenie Powstania Warszawskiego potrafi³o stawiæ czo³o dwóm totalitaryzmom.

W niepodleg³ej Polsce dorasta³ i kszta³ci³ siê Karol Wojty³a. W tym czasie formowa³ siê
Jego charakter, tutaj dojrzewa³a Jego ¿yciowa postawa. Nauczanie papie¿a Polaka Jana
Paw³a II o przyrodzonej godnoœci cz³owieka sta³o siê inspiracj¹ dla spo³eczeñstwa polskiego
i jego integracji wokó³ -lidarnoœci. W Naród wst¹pi³ duch, który da³ Polakom si³ê, by zwyciê¿yæ.
Dziêki temu po pó³wieczu odrodzi³a siê Rzeczpospolita.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.

Uchwa³a Senatu
o og³oszeniu roku 2009
Rokiem Polskiej Demokracji

Projekt tej uchwa³y okolicznoœciowej zosta³ wniesiony przez grupê senatorów. Pomys³o-
dawc¹ projektu by³ senator Micha³ Wojtczak. Po przeprowadzeniu drugiego czytania marsza-
³ek skierowa³ projekt ponownie do Komisji Ustawodawczej w celu wprowadzenia niezbêdnych
poprawek. Komisja przedstawi³a poprawiony projekt i propozycjê poprawki.

Senat przeg³osowa³ poprawkê, a nastêpnie 73 g³osami, przy 9 wstrzymuj¹cych siê, pod-
j¹³ uchwa³ê:

„Mija 90. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, a 4 czerwca 2009 r. up³ynie
20 lat od wyborów, które zapocz¹tkowa³y demokratyczne przemiany. Do istnienia zosta³ przy-
wrócony Senat, a w pe³ni wolne i demokratyczne wybory do tej Izby sta³y siê symbolem powro-
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Senat swoj¹ uchwa³¹
uczci³ 90. rocznicê odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci.
W imieniu Komisji Ustawodawczej
jej podjêcie rekomendowa³ Izbie
senator Bohdan Paszkowski.



tu Polski do rodziny krajów demokratycznych. Ich wynik jednoznacznie dowiód³, ¿e Polacy
chc¹ sami decydowaæ o swoim losie.

System komunistyczny narzucony nam po II wojnie œwiatowej wywo³a³ w dwóch pokole-
niach Polaków têsknotê za prawdziw¹ wolnoœci¹, której demokracja jest jedyn¹ rêkojmi¹. Pra-
gnienie wolnoœci nigdy w naszym narodzie nie zgas³o. Gdy tylko pojawi³a siê szansa na jego
spe³nienie, zosta³a wykorzystana przez Polaków jak najlepiej.

Nie mog³o byæ inaczej w kraju, którego nazwa od wieków symbolizowa³a przywi¹zanie
do demokratycznych idea³ów; kraju, którego naród, odrzucaj¹c nacjonalistyczny egoizm,
umieszcza³ na sztandarach has³o «Za wolnoœæ wasz¹ i nasz¹».

My nie zapominamy, ¿e to g³os Polaków, którzy od Strajku Sierpniowego i powstania
Solidarnoœci wyraŸnie i donoœnie formu³owali program powrotu do europejskiej wspólnoty,
zburzy³ mur dziel¹cy Europê.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej og³asza rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej

Polskiej o pielêgnowanie demokratycznych tradycji i szerzenie demokratycznych obyczajów
w ¿yciu spo³ecznym.

Senat zachêca w³adze pañstwowe i samorz¹dowe do podejmowania inicjatyw sprzyja-
j¹cych ugruntowaniu demokratycznych regu³ postêpowania. Senat uznaje, ¿e poszanowanie
demokracji jest istotnym elementem polskiej racji stanu.

Senat apeluje do nauczycieli, wychowawców m³odych Polaków o kszta³towanie postaw
demokratycznych wœród pokolenia, które bêdzie decydowa³o o przysz³oœci Polski.

Senat jest przekonany, ¿e za utrzymanie i rozwój demokratycznych norm jesteœmy od-
powiedzialni wszyscy, wiêc ich upowszechnianie powinno byæ naturalnym zadaniem mediów.
Wszelkie wartoœci kszta³tuj¹ce demokracjê, w tym tak¿e dotycz¹ce wolnoœci s³owa, powinny
byæ traktowane z powag¹ i odpowiedzialnoœci¹.

Polskoœæ, polska kultura, obyczaje i historyczna pamiêæ s¹ nierozerwalnie z³¹czone
z demokracj¹. Uwa¿amy przeto, ¿e Rok Polskiej Demokracji powinien byæ czasem umacnia-
nia naszych demokratycznych tradycji oraz wartoœci.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Moni-
tor Polski»”.
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Senator Krzysztof Kwiatkowski
w imieniu Komisji Ustawodawczej
rekomendowa³ Izbie projekt uchwa³y
o og³oszeniu roku 2009
Rokiem Polskiej Demokracji.

Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek,
z upowa¿nienia Prezydium Senatu,
przedstawi³a kalendarium obchodów
roku 2009 jako Roku Polskiej Demokracji.



Pozosta³e prace Izby

Senat przyj¹³ bez poprawek:

� ustawê o zmianie ustawy o s³u¿bie medycyny pracy,
� ustawê o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego,
� ustawê zmieniaj¹c¹ ustawê o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorial-

nego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego,

� ustawê o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
� ustawê o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami,
� ustawê o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
� ustawê o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych,
� ustawê o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”,
� ustawê o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
� ustawê o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
� ustawê o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
� ustawê o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dzieæmi, sporz¹dzonej Strasburgu

w dniu 15 maja 2003 r.,
� ustawê o ratyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Marokañskim

o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.,
� ustawê o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporz¹dzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

o dostêpie do informacji, udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostêpie do
sprawiedliwoœci w sprawach dotycz¹cych œrodowiska, przyjêtej na drugim spotkaniu Stron
Konwencji w A³maty w dniach 25–27 maja 2005 r.,

� ustawê o ratyfikacji Umowy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Republik¹ Islandii i Królestwem Nor-
wegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii
Europejskiej a Islandi¹ i Norwegi¹, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.,

� ustawê o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Miêdzynarodowego Trybuna³u
Karnego, sporz¹dzonej w Nowym Jorku dnia 9 wrzeœnia 2002 r.

Oœwiadczenia

Po wyczerpaniu porz¹dku obrad 21. posiedzenia oœwiadczenia z³o¿yli senatorowie: Ry-
szard Bender, Eryk Smulewicz, Zbigniew Cichoñ, Tadeusz Gruszka, Henryk WoŸniak,
Janina Fetliñska, Czes³aw Ryszka, Zdzis³aw Pupa, Kazimierz Jaworski, Maciej Grubski,
Ryszard Knosala, Stanis³aw Zaj¹c, Jan Dobrzyñski, Tadeusz Skorupa, Przemys³aw B³a-
szczyk, Norbert Krajczy, Stanis³aw Jurcewicz, Wojciech Skurkiewicz, Stanis³aw Biszty-
ga, Barbara Borys-Damiêcka, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Grzyb, Stanis³aw Kogut,
Stanis³aw Iwan, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Piotr Kaleta, Grzegorz Banaœ,
Edmund Wittbrodt, Andrzej Szewiñski, Ma³gorzata Adamczak, W³adys³aw Sidorowicz,
Tomasz Misiak, Grzegorz Wojciechowski.
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Prezydium Senatu

6 listopada br. odby³o siê 29. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium Senatu rozpatrzy³o wniosek wicemarsza³ka Marka Zió³kowskiego i senator

Jadwigi Rotnickiej o wyra¿enie zgody na zorganizowanie w budynku Senatu inscenizacji
„Powstanie wielkopolskie – zapomniane zwyciêstwo – polowy obóz powstañczy”, towarzy-
sz¹cej przyjêciu przez Senat uchwa³y upamiêtniaj¹cej to wydarzenie.

Senator J. Rotnicka poinformowa³a, ¿e inscenizacja zostanie przygotowana przez Sto-
warzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman” z Poznania, a koszty jej
przygotowania i urz¹dzenia pokry³by marsza³ek województwa wielkopolskiego. Inscenizacji
towarzyszyæ mia³aby równie¿ prezentacja ksi¹¿ki o powstaniu wielkopolskim. Ze wzglêdu na
charakter planowanego przedsiêwziêcia prezydium nie wyrazi³o zgody na zorganizowanie in-
scenizacji w gmachu Senatu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Komisji Zdrowia o akceptacjê uchwa³y komi-
sji z 22 lipca br. w sprawie powo³ania Rafa³a Œlusarza na sta³ego doradcê tej komisji. Potrzebê
powo³ania doradcy uzasadni³ przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia senator W³adys³aw Sidorowicz.
Do jego zadañ nale¿a³oby sporz¹dzanie ekspertyz i opinii w formie pisemnej oraz udzia³ w po-
siedzeniach komisji. Prezydium zwróci³o siê do senatora W. Sidorowicza z proœb¹ o przedsta-
wienie dodatkowych informacji na ten temat i zdecydowa³o, ¿e zajmie siê t¹ spraw¹ w innym
terminie.

Prezydium Senatu rozpatrzy³o oœwiadczenia senatorów o spe³nieniu warunków do otrzy-
mywania uposa¿enia senatorskiego. Informacjê na ten temat przedstawi³ dyrektor Biura
Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Œwi¹tecki.

Sprawy polonijne
I. Prezydium Senatu zapozna³o siê z informacj¹ w sprawie wniosków o zlecenie zadania

o charakterze programowym z³o¿onych po terminie, które wp³ynê³y do Kancelarii Senatu do
5 listopada br.:
� Wniosek Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”: promowanie kultury polskiej na Wscho-

dzie – wystawa poœwiêcona Josephowi Conradowi w Berdyczowie, konferencja naukowa
poœwiêcona Unii Hadziackiej, XIV Sztafeta Niepodleg³oœci w rejonie wileñskim. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 49 800 z³, postulowana kwota dotacji – 49 800 z³. Prezydium wyra-
zi³o zgodê na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.

� Wniosek Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”: pomoc Polakom poszkodowanym
wskutek „powodzi stulecia” na Ukrainie oraz pomoc charytatywna dla Polaków w trudnej sy-
tuacji materialnej. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 140 200 z³, postulowana kwota
dotacji – 140 200 z³. Prezydium wyrazi³o zgodê na dopuszczenie wniosku do poddania go
procedurze.

� Wniosek Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”: polskie œwiêta na Wschodzie. Ca³kowi-
ty koszt realizacji zadania – 78 000 z³, postulowana kwota dotacji – 78 000 z³. Prezydium wy-
razi³o zgodê na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.

� Wniosek Fundacji „Oœwiata Polska za Granic¹”: program TV „Zielona wyspa”. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 85 178 z³, postulowana kwota dotacji – 85 178 z³. Prezydium wyra-
zi³o zgodê na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.

� Wniosek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za
granic¹ w br. (nowe przedsiêwziêcia). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 544 232 z³, po-
stulowana kwota dotacji – 380 854 z³. Prezydium wyrazi³o zgodê na dopuszczenie wniosku
do poddania go procedurze.
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� Wniosek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za
granic¹ w br. (dodatkowe œrodki). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 2 404 214 z³, postulo-
wana kwota dotacji – 293 121 z³. Prezydium wyrazi³o zgodê na dopuszczenie wniosku do
poddania go procedurze.

II. Sprawy ró¿ne
� Prezydium Senatu, po zapoznaniu siê z pismem Fundacji Oœrodka KARTA w Warszawie

w sprawie zmiany w kosztorysie zadania „XX wiek na Zaolziu. Projekt dokumentacyjno-wy-
dawniczy, upowszechniaj¹cy wspóln¹ polsko-czesk¹ historiê na Œl¹sku Cieszyñskim”, wy-
razi³o zgodê na tê propozycjê i zmianê uchwa³y z 16 wrzeœnia br. w sprawie zlecenia tego
zadania (zmniejszenie przyznanej dotacji o 4858 z³).

Podczas posiedzenia wyra¿ono zgodê na udzielenie trzem senatorom urlopu od wykony-
wania obowi¹zków senatorskich.

Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski poinformowa³ o swoim spotkaniu z przedstawicie-
lami Instytutu Pamiêci Narodowej, dotycz¹cym podjêcia przez Senat uchwa³y okolicznoœciowej,
upamiêtniaj¹cej postaæ Stefana Korboñskiego i zorganizowania odpowiedniej wystawy.

Prezydium zapozna³o siê tak¿e z informacj¹ szefa Kancelarii Senatu minister Ewy
Polkowskiej o przebiegu prac w Sejmie nad bud¿etem Kancelarii Senatu.
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Z prac komisji senackich

4 listopada 2008 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie pro-
jektu uchwa³y o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci.

W imieniu wnioskodawców – grupy senatorów – projekt przedstawi³ wicemarsza³ek Zbi-
gniew Romaszewski.

W dyskusji senatorowie Gra¿yna Sztark, Krzysztof Kwiatkowski i Bohdan Paszkowski
podkreœlali potrzebê wskazania wœród twórców odzyskania niepodleg³oœci równie¿ Wincente-
go Witosa i Wojciecha Korfantego. Pozosta³e poprawki zg³aszane przez senatorów mia³y cha-
rakter stylistyczny i jêzykowy.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które
nie zg³osi³o ¿adnych uwag do przedstawionego projektu uchwa³y.

Senator K. Kwiatkowski, przewodnicz¹cy obradom, zg³osi³ wniosek o przyjêcie przedsta-
wionego projektu uchwa³y wraz z poprawkami. Komisja przyjê³a ten wniosek jednog³oœnie. Do
przedstawienia sprawozdania komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby zosta³ wybrany
senator B. Paszkowski. Zaproponuje on wprowadzenie poprawki do projektu uchwa³y zg³o-
szonej przez wnioskodawców, polegaj¹cej na zmianie tytu³u uchwa³y: „w 90. rocznicê odzys-
kania niepodleg³oœci przez Polskê” oraz nadaniu treœci uchwa³y nowego brzmienia,
uwzglêdniaj¹cego poprawki senatorów.

Tego samego dnia Komisja Ustawodawcza rozpatrzy³a wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
z 1 lipca br., dotycz¹cy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Orzeczenie omówi³a przedstawicielka senackiego biura legislacyjnego Katarzyna Konie-
czko. Jak wyjaœni³a, trybuna³ stwierdzi³ niezgodnoœæ z konstytucj¹ art. 4 ust. 1, 3 i 5 ustawy
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w zakresie, w jakim przepi-
sy te okreœlaj¹ tryb wyboru oraz odwo³ania rady pracowników w zale¿noœci od przynale¿noœci
pracowników do reprezentatywnej organizacji zwi¹zkowej. Trybuna³ Konstytucyjny zdecydo-
wa³ siê w tym wypadku na odsuniêcie w czasie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej zakwestiono-
wanych przepisów o 12 miesiêcy od daty publikacji wyroku, czyli od 8 lipca 2009 r.

Jak poinformowa³a K. Konieczko, wyrok nie zosta³ do tej pory wykonany i ¿aden podmiot
nie wyst¹pi³ z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ maj¹c¹ na celu jego wykonanie. Jej zdaniem, celowe
jest podjêcie przez komisjê inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

Maj¹c na uwadze wywody trybuna³u, zawarte w uzasadnieniu wyroku, oraz cele nakreœ-
lone we wstêpie do dyrektywy 2002/14/WE, której wykonaniu mia³a s³u¿yæ powo³ana ustawa,
mo¿na postawiæ tezê, ¿e nie ma potrzeby anga¿owania organizacji zwi¹zkowych w wybór ra-
dy pracowników jako organu przedstawicielstwa pracowniczego, uprawnionego do pozyski-
wania stosownych informacji od pracodawcy i przekazywania mu pogl¹dów oraz prowadzenia
z nim dialogu w imieniu za³ogi. Wed³ug legislatorki, wystarczaj¹ce jest pozostawienie samego
trybu „za³ogowego”, gdy¿ jedynie on umo¿liwia osi¹gniêcie pe³nej reprezentatywnoœci rady pra-
cowników. Dlatego, w opinii K. Konieczki, zasadne jest uchylenie nie tylko art. 4 ust. 1, 3 i 5
ustawy o informowaniu pracowników oraz funkcjonalnie zwi¹zanych z tymi przepisami art. 4
ust. 2 oraz art. 4 ust. 6 tej ustawy, ale tak¿e pozosta³ych przepisów odnosz¹cych siê do funkcji,
jak¹ aktualnie pe³ni¹ organizacje zwi¹zkowe w powo³ywaniu rady pracowników, liczby wybier-
anych przez nie pracowników, zasad dzia³ania rady wy³onionej w trybie „zwi¹zkowym” albo
„mieszanym”, oraz ustania cz³onkostwa w radzie pracowników osób wybranych w jednym
z tych trybów (art. 3 ust. 2, 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 6 pkt 2, art. 8 ust. 3, art. 10 ust. 2 pkt 1
i art. 12 ust. 3 i 4) oraz definicji organizacji zwi¹zkowej (art. 2 ust. 1). W konsekwencji wy¿ej
wskazanych zmian nale¿a³oby dokonaæ równie¿ usuniêcia pustych ju¿ odes³añ ustawowych.
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W rezultacie zmieniony art. 4 ust. 4 ustawy o informowaniu pracowników wyznaczy w is-
tocie nowe zasady wyboru rady pracowników zamiast trzech trybów, jakie przewidziano
w ustawie z 7 kwietnia 2006 r., pozostawiony zostanie jedynie tryb „za³ogowy”, ustanowiony
moc¹ powo³anej normy.

Jak stwierdzi³a przedstawicielka senackiego biura legislacyjnego, projekt inicjatywy
ustawodawczej musi równie¿ zawieraæ przepisy intemporalne. W tym wypadku wyra¿a³yby
siê one w skróceniu kadencji dotychczasowych rad pracowników, wybranych w jednym z nie-
konstytucyjnych trybów, przy równoczesnym wskazaniu terminu, w jakim powinno dojœæ do
wyboru nowych rad zgodnie ze zmienionymi zasadami.

Po zapoznaniu siê z informacj¹ senackiego biura legislacyjnego, dotycz¹c¹ wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z 1 lipca br. odnoœnie do ustawy o informowaniu pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej senator
K. Kwiatkowski przedstawi³ wniosek o podjêcie inicjatywy ustawodawczej, maj¹cej na celu
wykonanie tego wyroku. W g³osowaniu komisja jednomyœlnie przyjê³a przedstawiony wnio-
sek. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad projektem ustawy realizuj¹cej roz-
patrzony wyrok trybuna³u zosta³a upowa¿niona senator G. Sztark.

Tego samego dnia Komisja Ustawodawcza przeprowadzi³a tak¿e pierwsze czytanie pro-
jektu uchwa³y o og³oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji, skierowanego przez mar-
sza³ka Senatu 29 paŸdziernika br., i zgodnie z art. 84a ust. 3 regulaminu Izby przygotowa³a
sprawozdanie w tej sprawie.

W imieniu wnioskodawców projekt uchwa³y przedstawi³a wicemarsza³ek Krystyna Bo-
chenek, wyjaœniaj¹c okolicznoœci i genezê jego powstania.

Podczas rozpatrywania projektu senatorowie dostrzegli koniecznoœæ wprowadzenia kil-
ku zmian o charakterze stylistycznym i jêzykowym, z którymi zgodzi³a siê wicemarsza³ek
K. Bochenek.

W g³osowaniu Komisja Ustawodawcza jednomyœlnie zgodzi³a siê na wprowadzenie po-
prawki do tekstu projektu uchwa³y, zg³oszonego przez wnioskodawców, zgodnie z któr¹ otrzy-
ma³a ona nastêpuj¹ce brzmienie:

„Mija 90. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, a 4 czerwca 2009 r. up³ynie
20 lat od wyborów, które oznacza³y powrót Rzeczypospolitej Polskiej do rodziny krajów demo-
kratycznych. Do istnienia zosta³ przywrócony Senat. Wybory do Senatu w 1989 r. by³y w pe³ni
wolne i demokratyczne. Ich wynik jednoznacznie dowiód³, ¿e Polacy chc¹ sami decydowaæ
o swoim losie.

System narzucony nam po II wojnie œwiatowej wywo³a³ w dwóch pokoleniach Polaków
têsknotê za prawdziw¹ wolnoœci¹, której demokracja jest jedyn¹ rêkojmi¹. Pragnienie wolno-
œci nigdy w naszym narodzie nie zgas³o. Gdy tylko pojawi³a siê szansa na jego spe³nienie, zo-
sta³a wykorzystana przez Polaków jak najlepiej.

Nie mog³o byæ inaczej w kraju, którego nazwa od wieków symbolizowa³a przywi¹zanie
do demokratycznych idea³ów; kraju, którego naród, odrzucaj¹c nacjonalistyczny egoizm,
umieszcza³ na sztandarach has³o «Za wolnoœæ wasz¹ i nasz¹».

My nie zapominamy, ¿e to g³os Polaków, którzy od Strajku Sierpniowego wyraŸnie i do-
noœnie formu³owali program powrotu do europejskiej wspólnoty, zburzy³ mur dziel¹cy Europê.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej og³asza rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej

Polskiej o pielêgnowanie demokratycznych tradycji i szerzenie demokratycznych obyczajów
w ¿yciu spo³ecznym.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zachêca w³adze pañstwowe i samorz¹dowe do podejmo-
wania inicjatyw sprzyjaj¹cych ugruntowaniu demokratycznych regu³ postêpowania. Senat
uznaje, ¿e poszanowanie demokracji jest istotnym elementem polskiej racji stanu na arenie
miêdzynarodowej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do nauczycieli, wychowawców m³odych Pola-
ków o kszta³towanie postaw demokratycznych wœród pokolenia, które bêdzie decydowa³o
o przysz³oœci Polski.
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest przekonany, ¿e za utrzymanie i rozwój demokraty-
cznych norm jesteœmy odpowiedzialni wszyscy, wiêc ich propagowanie powinno byæ natural-
nym zadaniem mediów. Wszelkie wartoœci kszta³tuj¹ce demokracjê, w tym tak¿e dotycz¹ce
wolnoœci s³owa, powinny byæ traktowane z powag¹ i odpowiedzialnoœci¹.

Polskoœæ, polska kultura, obyczaje i historyczna pamiêæ s¹ nierozerwalnie z³¹czone
z demokracj¹. Uwa¿amy przeto, ¿e Rok Polskiej Demokracji powinien byæ czasem umacnia-
nia naszych demokratycznych tradycji.

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

Ustalono, ¿e w imieniu Komisji Ustawodawczej nowe brzmienie projektu uchwa³y o og³o-
szeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji zarekomenduje Izbie senator K. Kwiatkowski.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich oraz Komisji Ustawodawczej odby³o siê pierwsze czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie zmiany Regulaminu Senatu.

W posiedzeniu uczestniczyli dyrektor i wicedyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Se-
natu Roman Kapeliñski i Adam Niemczewski.

Projekt uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu przedstawi³a senator Gra¿yna
Sztark. Zmierza³ on do ustanowienia Komisji Ochrony Œrodowiska i Infrastruktury poprzez wyod-
rêbnienie z dotychczasowej Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska oraz Komisji Gospodarki
Narodowej, które sta³yby siê odpowiednio komisjami: Gospodarki Narodowej oraz Rolnictwa.
W zakresie prac nowej komisji znalaz³yby siê: ochrona i kszta³towanie œrodowiska, ochrona zaso-
bów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, leœnictwo i gospodarka leœna, ³owiectwo, eduka-
cja ekologiczna, gospodarka finansowa pañstwa w zakresie ochrony œrodowiska, atomistyka
i ochrona radiologiczna, wspó³praca z zagranic¹ w zakresie ekologii, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa, budownictwo, transport, ³¹cznoœæ, informatyzacja, gospodarka morska.

Jak podnoszono w uzasadnieniu projektu, propozycja wprowadzenia takiego rozwi¹za-
nia jest spowodowana du¿ym obci¹¿eniem prac¹ dotychczasowych komisji: Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska oraz Gospodarki Narodowej, a tak¿e trudnoœciami w nale¿ytym zajmo-
waniu siê sprawami ochrony œrodowiska w powi¹zaniu z problemami rolnictwa.

Przewodnicz¹cy Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Piotr Zien-
tarski zg³osi³ poprawki do tego projektu. Zawiera³y one propozycjê powo³ania dwóch nowych
sta³ych komisji senackich – Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz Komisji Œrodowiska.
Kolejna istotna poprawka dotyczy³a oœwiadczeñ senatorskich. Senator P. Zientarski wniós³,
aby sk³adane na koñcu posiedzenia oœwiadczenie senatorskie nie mog³o s³u¿yæ podjêciu in-
terwencji, o której mowa w art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora. Ka¿dy se-
nator móg³by wyg³osiæ w trakcie tego samego posiedzenia tylko jedno oœwiadczenia
senatorskie. Nastêpna poprawka polega³a na dodaniu do Regulaminu Senatu przepisów
reguluj¹cych tryb rozpatrywania petycji sk³adanych do Senatu i jego organów.

Wœród pozosta³ych proponowanych zmian znalaz³o siê doprecyzowanie przepisu doty-
cz¹cego wniosków mniejszoœci: jest nim wniosek, który by³ poddany pod g³osowanie i uzyska³
co najmniej 2 g³osy poparcia albo zosta³ wykluczony przez przyjêcie innego wniosku, ale uzys-
ka³ poparcie co najmniej 2 senatorów.

Inna poprawka autorstwa senatora P. Zientarskiego odnosi³a siê do przepisów dzia³u X
Regulaminu Senatu, dotycz¹cego postêpowania w sprawie ogólnokrajowego referendum.

W trakcie dyskusji senatorowie: Krzysztof Kwiatkowski, Piotr £.J. Andrzejewski, Zbi-
gniew Romaszewski negatywnie oceniali poprawkê dotycz¹c¹ wyg³aszania oœwiadczeñ se-
natorskich. W wyniku dyskusji senator P. Zientarski wycofa³ j¹.

Kontrowersje budzi³o te¿ dodanie przepisów dotycz¹cych rozpatrywania petycji. Zda-
niem senatorów, najpierw nale¿y uchwaliæ ustawê o petycji, a nastêpnie przepisy rangi regula-
minowej. Po dyskusji senator P. Zientarski wycofa³ równie¿ tê poprawkê.
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Wicemarsza³ek Z. Romaszewski zaproponowa³, aby do zakresu przedmiotowego Komi-
sji Œrodowiska z zakresu Komisji Gospodarki Narodowej przenieœæ kwestie zwi¹zane z gospo-
dark¹ przestrzenn¹ i budownictwem. Wniosek ten zosta³ jednak odrzucony przez po³¹czone
komisje.

Nastêpnie w wyniku g³osowania po³¹czone komisje przyjê³y poprawki zg³oszone przez
senatora P. Zientarskiego, m.in. wnosz¹ce o powo³anie Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych
oraz Komisji Œrodowiska, a tak¿e dotycz¹ce wniosków mniejszoœci. Przyjêto te¿ poprawkê,
zgodnie z któr¹ marsza³ek Senatu mo¿e zwróciæ siê do prezydenta o przedstawienie uzasa-
dnienia do projektu postanowienia o zarz¹dzeniu referendum.

Po³¹czone komisje przygotowa³y sprawozdanie, w którym wnios³y o przyjêcie projektu
uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu z poprawkami.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci rozpatrywa³y ustawê o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania kar-
nego.

W posiedzeniu uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Zbi-
gniew Wrona, zastêpca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego w tym resorcie Gra-
¿yna Stanek i prokurator Anita Ko³akowska z tego departamentu, a tak¿e Roman Bebak –
prokurator w Departamencie Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S¹dowych. Obecna by³a te¿
Beata Mandylis z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Projekt nowelizacji ustawy przedstawi³ wiceminister Z. Wrona. Wprowadza ona do kodek-
su postêpowania karnego zmiany zwiêkszaj¹ce gwarancje procesowe, dotycz¹ce zatrzymania
i tymczasowego aresztowania, a tak¿e zmiany odnosz¹ce siê do podstaw przed³u¿ania tymcza-
sowego aresztowania. Projekt stanowi czêœæ bloku ustaw okreœlanych jako pakiet dla przedsiê-
biorczoœci. Chodzi o to, aby proces karny nie dezorganizowa³ bardziej ni¿ to konieczne
dzia³alnoœci gospodarczej i nie wywo³ywa³ negatywnych spo³ecznie i gospodarczo skutków.

W dyskusji g³os zabrali wiceminister Z. Wrona oraz senatorowie Stanis³aw Piotrowicz,
Leon Kieres, Krzysztof Kwiatkowski, Zbigniew Romaszewski, Bohdan Paszkowski i Krzysztof
Piesiewicz.

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu nie zg³asza³a uwag o charakte-
rze legislacyjnym, nie mieli ich równie¿ senatorowie.

Przewodnicz¹cy obradom przedstawi³ wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek. Zosta³
on przyjêty jednomyœlnie, oœmioma g³osami.

Postanowiono, ¿e stanowisko po³¹czonych komisji na posiedzeniu plenarnym przedsta-
wi Izbie senator S. Piotrowicz.

* * *

Senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej zapoznali siê z informacj¹ Ministerstwa
Skarbu Pañstwa na temat sytuacji stoczni polskich.

Informacjê przedstawi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa Zdzis³aw
Gawlik. W posiedzeniu wziêli tak¿e udzia³ dyrektor Departamentu Nadzoru W³aœcicielskiego
i Prywatyzacji II w tym resorcie Ma³gorzata Dobczyñska, wiceprezes Agencji Rozwoju Prze-
mys³u SA Jacek Goszczyñski oraz radca ministra w Departamencie Polityki Integracyjnej Urzêdu
Komitetu Integracji Europejskiej Adam Ambroziak.

Wiceminister Z. Gawlik omówi³ sytuacjê polskich morskich stoczni produkcyjnych. Zgod-
nie z przyjêt¹ przez Radê Ministrów 31 sierpnia 2006 r. „Strategi¹ dla sektora stoczniowego
(morskie stocznie produkcyjne) w latach 2006–2010”, g³ównym kierunkiem dzia³añ wobec pol-
skiego sektora stoczniowego sta³o siê pozyskanie inwestorów dla procesu prywatyzacji. Ze
wzglêdu na tocz¹ce siê od 1 czerwca 2005 r. postêpowanie wyjaœniaj¹ce, dotycz¹ce
udzielenia po 1 maja 2004 r. pomocy publicznej Stoczni Gdynia SA, Stoczni Szczeciñskiej
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Nowa Sp. z o.o. (SSN) oraz Stoczni Gdañsk SA, Komisja Europejska tak¿e wskaza³a na ko-
niecznoœæ przeprowadzenia prywatyzacji.

Jak przypomnia³ wiceminister skarbu pañstwa, 16 lipca br. Komisja Europejska odroczy-
³a podjêcie ostatecznej decyzji w ramach postêpowania wyjaœniaj¹cego, dotycz¹cego udzielo-
nej pomocy publicznej dla morskich stoczni produkcyjnych, w zwi¹zku z formalnym zobo-
wi¹zaniem rz¹du polskiego do przedstawienia do 12 wrzeœnia br. alternatywnych planów re-
strukturyzacji dla stoczni, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, przyjêtymi
w wytycznych wspólnotowych dotycz¹cych pomocy pañstwa w celu ratowania i restrukturyza-
cji zagro¿onych przedsiêbiorstw 2004/C 244/02.

12 wrzeœnia br. strona polska przekaza³a Komisji Europejskiej finalne wersje programów
restrukturyzacji, przygotowanych przez inwestorów – plan restrukturyzacji Nowej Stoczni
Gdañsk – Gdynia oraz program restrukturyzacji Stoczni Szczeciñskiej Nowa Sp. z o.o. Ponad-
to z inwestorami podpisano umowy dotycz¹ce kluczowych warunków przysz³ych umów pry-
watyzacyjnych Stoczni Gdynia SA oraz SSN i 12 wrzeœnia br. przekazano je do Komisji
Europejskiej.

Wiceminister Z. Gawlik poinformowa³, ¿e prowadz¹ca postêpowanie wyjaœniaj¹ce komi-
sarz UE ds. konkurencji Neelie Kroes, nie wydaj¹c decyzji odnoœnie do z³o¿onych planów
w stosunku do Stoczni Gdynia SA oraz SSN, zaproponowa³a stronie polskiej inne rozwi¹za-
nie, polegaj¹ce na zbyciu aktywów stoczni w trakcie prowadzenia dzia³alnoœci przez stocznie.
Komisja oczekuje sprzeda¿y maj¹tku stoczni w drodze otwartego, przejrzystego, niedyskrymi-
nuj¹cego i bezwarunkowego przetargu.

Obecnie w Ministerstwie Skarbu Pañstwa oraz w Agencji Rozwoju Przemys³u SA prowa-
dzone s¹ wzmo¿one prace, maj¹ce na celu przygotowanie powy¿szej koncepcji do realizacji
w warunkach polskich. Realizacja projektu sugerowanego przez Komisjê Europejsk¹ jest uza-
le¿niona od uprzednich zmian prawa.

W odniesieniu do Stoczni Gdañsk SA Ministerstwo Skarbu Pañstwa do koñca listopada
br. zamierza przekazaæ plan restrukturyzacji Stoczni Gdañsk SA z zastrze¿eniem z³o¿enia
ostatecznej wersji planu przez inwestora.

W trakcie dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Pañstwa senatorowie poruszali
kwestie dotycz¹ce planów rz¹du odnoœnie do utrzymania funkcjonowania stoczni, pracowni-
ków stoczni, restrukturyzacji stoczni i rozmów z inwestorami, a tak¿e zakwestionowania przez
Komisjê Europejsk¹ pomocy publicznej dla stoczni.

W swoim wyst¹pieniu wiceminister Z. Gawlik podkreœli³, ¿e ju¿ od grudnia ub.r. stocznie
s¹ utrzymywane dziêki wsparciu finansowemu pañstwa. Obecnie opracowywane s¹ projekty
ustaw dotycz¹ce m.in. restrukturyzacji stoczni oraz os³on dla pracowników.

Same plany restrukturyzacji stoczni nie by³y kwestionowane przez Komisjê Europejsk¹.
Zastrze¿enia budzi³a natomiast wielosetmilionowa pomoc publiczna udzielana stoczniom
przez pañstwo polskie. Mia³o to wp³yw na decyzjê, któr¹ 12 maja br. podj¹³ inwestor Amber
Sp. z o.o. Poinformowa³ on, ¿e odstêpuje od dalszych negocjacji w sprawie zakupu udzia³ów
Stoczni Szczeciñskiej Nowa Sp. z o.o. oraz rezygnuje z uczestnictwa w procesie prywatyzacji
Stoczni Gdynia SA. Jeszcze w maju br. minister skarbu pañstwa podj¹³ dzia³ania maj¹ce na
celu pozyskanie nowych inwestorów. W ich wyniku we wrzeœniu br. podpisano dwie umowy:
� umowê w sprawie kluczowych warunków sprzeda¿y udzia³ów Stoczni Szczeciñskiej Nowa

Sp. z o.o. inwestorowi Mostostal Chojnice SA oraz przekazano Komisji Europejskiej finaln¹
wersjê programu restrukturyzacji;

� umowê z ISD Stocznia Sp. z o.o., dotycz¹c¹ kluczowych warunków przysz³ej umowy prywa-
tyzacyjnej spó³ki Stocznia Gdynia SA, oraz przekazano Komisji Europejskiej finaln¹ wersjê
planu restrukturyzacji, przygotowan¹ przez tego inwestora. Plan ten zosta³ przygotowany
dla projektu po³¹czonych stoczni Gdañsk i Gdynia.

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej wiceprezes Agencji Rozwoju Prze-
mys³u SA J. Goszczyñski poinformowa³ m.in., ¿e w wypadku Stoczni Gdañsk SA proces prze-
kszta³ceñ w³asnoœciowych realizowa³a agencja. Wiêkszoœciowy pakiet akcji Stoczni Gdañsk
SA znalaz³ siê w rêkach Grupy ISD Polska Sp. z o.o. Od stycznia br. ISD we wspó³pracy z w³a-
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dzami polskimi nawi¹za³ kontakty z Komisj¹ Europejsk¹ celem przygotowania i przedstawie-
nia jej planu restrukturyzacji Stoczni Gdañsk SA. Komisja Europejska wyrazi³a jednak
oczekiwania trudne do zaakceptowania, dotycz¹ce m.in. pomocy publicznej i ograniczenia
zdolnoœci produkcyjnych. Grupa ISD, zainteresowana jednoczeœnie nabyciem akcji Stoczni
Gdynia SA, przygotowa³a plan restrukturyzacji po³¹czonych Stoczni Gdañsk – Gdynia. Inwes-
tor przygotowa³ tak¿e plan restrukturyzacji Stoczni Gdañsk SA, który zosta³ z³o¿ony 30 wrzeœ-
nia br. w Ministerstwie Skarbu Pañstwa. Obecnie prowadzone s¹ rozmowy z inwestorem na
temat tego planu, w szczególnoœci dotycz¹ce wielkoœci udzia³u w³asnego, wielkoœci nak³adów
inwestycyjnych, ewentualnej pomocy publicznej oraz œrodków kompensuj¹cych i zwi¹zanych
z nimi ograniczeñ zdolnoœci produkcyjnych.

Podsumowuj¹c obrady, senator Kazimierz Kleina stwierdzi³, ¿e Komisja Gospodarki Na-
rodowej po wys³uchaniu informacji Ministerstwa Skarbu Pañstwa zapozna³a siê z aktualn¹ sy-
tuacj¹ stoczni polskich.

W drugiej czêœci posiedzenia senatorowie przyst¹pili do rozpatrzenia ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o rachunkowoœci. Opiniê na temat sejmowej nowelizacji,
uchwalonej na podstawie projektu poselskiego, przedstawi³a podsekretarz stanu w Ministerst-
wie Finansów El¿bieta Chojna-Duch. Ustawa okreœla wymogi, jakie powinna spe³niaæ osoba
ubiegaj¹ca siê o certyfikat ksiêgowy, i dotyczy mo¿liwoœci jego uzyskania. Certyfikat ksiêgowy
to uprawnienie do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych bez przystêpowania do egza-
minu przez osoby z odpowiedni¹ praktyk¹ i wykszta³ceniem.

Zgodnie z sejmow¹ nowel¹, certyfikat ksiêgowy bêdzie mog³a uzyskaæ osoba z trzyletni¹
praktyk¹ w ksiêgowoœci i wykszta³ceniem magisterskim o specjalnoœci rachunkowoœæ, uzyska-
nym na uczelni (w jednostce) maj¹cej uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk ekonomicz-
nych. Certyfikat bez egzaminu bêdzie równie¿ przyznawany osobom posiadaj¹cym trzyletni¹
praktykê w ksiêgowoœci i wykszta³cenie magisterskie lub równorzêdne oraz studia podyplomowe
z rachunkowoœci, ukoñczone na uczelni mog¹cej nadawaæ stopnie doktora nauk ekonomicznych.

Autorzy proponowanych rozwi¹zañ uwa¿aj¹, ¿e bêd¹ one korzystne dla przedsiêbiorstw,
poniewa¿ zwiêksz¹ liczbê podmiotów zajmuj¹cych siê œwiadczeniem us³ug ksiêgowych.

Podczas posiedzenia komisja zapozna³a siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancela-
rii Senatu, które zg³osi³o uwagi o charakterze legislacyjnym, redakcyjnym, a tak¿e ogólnym. Po
doprecyzowaniu wiceminister E. Chojna-Duch popar³a uwagi przedstawione przez biuro.

W dyskusji senatorowie pytali m.in. o obecne wymogi dotycz¹ce us³ugowego prowadze-
nia ksi¹g rachunkowych

Senator K. Kleina zg³osi³ poprawki zaproponowane w opinii senackiego biura legislacyj-
nego. W g³osowaniu wszystkie zg³oszone zmiany zosta³y przyjête przez komisjê. Ogó³em po-
parcie uzyska³o 13 poprawek. Na sprawozdawcê stanowiska Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o rachunkowoœci wybrano senatora
Stanis³awa Bisztygê.

Nastêpnie przyst¹piono do rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami
publicznego transportu zbiorowego.

Opiniê o sejmowej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu poselskiego, przedsta-
wi³a wiceminister finansów E. Chojna-Duch. Nowela przesuwa na 1 stycznia 2012 r. termin
wejœcia w ¿ycie zapisów zmniejszaj¹cych z 0,6% do 0,25% wysokoœæ rezerwy czêœci oœwia-
towej subwencji ogólnej.

W dyskusji uwag o charakterze legislacyjnym nie zg³osili ani przedstawicielka senackie-
go biura legislacyjnego, ani senatorowie. W zwi¹zku z tym przewodnicz¹cy obradom senator
K. Kleina zg³osi³ wniosek o przyjêcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek.

W g³osowaniu wniosek popar³o 11 senatorów, 3 by³o przeciwnych, a 1 osoba wstrzyma³a
siê od g³osu. Ustalono, ¿e przyjêcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o dochodach jed-
nostek samorz¹du terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrod-
kami publicznego transportu zbiorowego w imieniu komisji zarekomenduje Izbie senator
Andrzej Owczarek.
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Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono tak¿e ustawê o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przedstawi³ j¹ wiceprezes Rz¹dowego Centrum Le-
gislacyjnego Jacek Krawczyk. Jak poinformowa³, nowelizacja wykonuje orzeczenie Trybuna³u
Konstytucyjnego wskazuj¹ce, ¿e instruktorem mo¿e byæ osoba niekarana wyrokiem s¹du za
przestêpstwo przeciwko bezpieczeñstwu w ruchu drogowym, a nie jak dotychczas – równie¿
za wykroczenie.

Do sejmowej noweli ¿adnych uwag o charakterze legislacyjnym nie zg³osi³o senackie
biuro legislacyjne.

W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o dane statystyczne oraz o uregulowania do-
tycz¹ce pracowników ochrony bêd¹cych w takiej samej sytuacji prawnej jak instruktorzy. Od-
powiedzi na pytania senatorów udziela³ wiceprezes J. Krawczyk.

W wyniku g³osowania, na wniosek senatora K. Kleiny, komisja opowiedzia³a siê jednomyœ-
lnie za przyjêciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Na spra-
wozdawcê komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wybrano senatora Antoniego Motyczkê.

Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawê
o zmianie ustawy o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

Prowadz¹cy obrady senator K. Kleina poinformowa³, ¿e mimo i¿ marsza³ek Senatu nie
skierowa³ nowelizacji sejmowej do Komisji Ustawodawczej, postanowi³a ona z w³asnej inicja-
tywy zaj¹æ siê ni¹ ze wzglêdu na zobowi¹zania nak³adane na przedsiêbiorców. Jak stwierdzi³
senator, regulamin Izby dopuszcza takie dzia³anie komisji.

Ustawê, uchwalon¹ na podstawie projektu wniesionego przez rz¹d, omówi³ podsekretarz
stanu w Ministerstwie Œrodowiska Bernard B³aszczyk. Nowela dostosowuje polskie prawo do
wymagañ Unii Europejskiej. Zobowi¹zuje m.in. ministra œrodowiska do wydania – w poro-
zumieniu z ministrem gospodarki – rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego roczne poziomy zbierania
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektrotechnicznego pochodz¹cego z gospodarstw do-
mowych. Wprowadzaj¹cy na rynek sprzêt elektryczny i elektroniczny bêd¹ zobowi¹zani do
prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz przeznaczania na nie co najmniej 0,1% swoich przy-
chodów, osi¹ganych w danym roku kalendarzowym.

Przedstawiciel biura legislacyjnego poinformowa³ o stanowisku Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, rekomenduj¹cej wprowadzenie poprawek do ustawy. Senator Witold
Idczak zg³osi³ wniosek o poparcie tego stanowiska przez Komisjê Gospodarki Narodowej.

W dyskusji senatorowie pytali m.in. o obci¹¿enia przedsiêbiorców kosztami kampanii
edukacyjnej, o podmiot uprawniony do prowadzenia tej kampanii oraz roczne limity zbiórki zu-
¿ytego sprzêtu, a tak¿e przygotowanie infrastrukturalne w tym zakresie.

Uczestnicz¹cy w posiedzeniu przedstawiciele organizacji skupiaj¹cych przedsiêbiorców
wskazywali na zbyt du¿e, ich zdaniem, obci¹¿enia oraz zapisy nierówno traktuj¹ce podmioty.

Na pytania i w¹tpliwoœci senatorów oraz przedstawicieli przedsiêbiorców odpowiadali wi-
ceminister B. B³aszczyk i pos³anka sprawozdawczyni Jolanta Hibner.

Senator K. Kleina przypomnia³, ¿e komisja nie mo¿e przyj¹æ oficjalnego stanowiska
w sprawie sejmowej nowelizacji. Zaproponowa³ natomiast, aby senatorowie po wys³uchaniu
opinii przedstawionych na posiedzeniu przemyœleli zawarte w nich uwagi i ewentualnie zg³osili
poprawki na posiedzeniu plenarnym. Senatorowie zgodzili siê z przedstawion¹ propozycj¹.

* * *

Komisja Zdrowia zebra³a siê na swym posiedzeniu w celu rozpatrzenia ustawy o zapob-
ieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi.

Goœæmi senatorów byli g³ówny inspektor sanitarny Andrzej Wojty³a, jego zastêpcy Prze-
mys³aw Biliñski i Jan Orgelbrand oraz konsultant krajowy ds. epidemiologii Andrzej Zieliñski
z Pañstwowego Zak³adu Higieny.

Sejmow¹ nowelizacjê, uchwalon¹ z przed³o¿enia rz¹dowego, omówi³ wiceminister A. Woj-
ty³a. Jak podkreœli³, zastêpuje ona dotychczasow¹ ustawê o chorobach zakaŸnych i zaka¿e-
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niach z 6 wrzeœnia 2001 r. Zaakcentowa³, ¿e w zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w ostatnich latach
zagro¿eniami zdrowia publicznego i ze wzglêdu na szczególnie niebezpieczne choroby zakaŸ-
ne nale¿a³o wprowadziæ nowe rozwi¹zania systemowe. G³ówny inspektor sanitarny zwróci³
uwagê, ¿e nowe przepisy umo¿liwiaj¹ koordynacjê dzia³añ organów administracji i s³u¿b sanitar-
nych, monitorowanie systemu nadzoru epidemiologicznego w Polsce, a tak¿e szybkie reago-
wanie na zagro¿enia epidemiologiczne.

Senatorowie zapoznali siê te¿ z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której
przedstawiono uwagi do ustawy sejmowej i zaproponowano wprowadzenie poprawek o cha-
rakterze redakcyjnym i porz¹dkuj¹cym. Zg³oszone uwagi uzyska³y akceptacjê senatorów
i przedstawicieli resortu zdrowia. Senator Zbigniew Paw³owicz zaproponowa³ poprawki dopre-
cyzowuj¹ce przepisy ustawy, m.in. dotycz¹ce rozszerzenia o obowi¹zek okreœlenia kryteriów
rozpoznawania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaŸnej delegacji ustawowej,
zawartej w art. 3 ust. 4, a tak¿e ujednolicenia w art. 41 w ust. 4 i 5 nazwy zaka¿enia. Poprawka
merytoryczna, zaproponowana w art. 5 ust 1, obejmuje zmianê zapisu pkt 7 – osoby, które
przebywaj¹ na terytorium Polski s¹ zobowi¹zane do udzielania informacji oraz niezbêdnych
danych podmiotom sprawuj¹cym nadzór epidemiologiczny. Zmiana art. 21 ust. 1 natomiast
dotyczy zg³aszania niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych w ci¹gu 24 godzin od powziê-
cia podejrzenia jego wyst¹pienia, a nie 15 dni, jak zapisano w wersji sejmowej. W g³osowaniu
Komisja Zdrowia przyjê³a jednomyœlnie wnioski przedstawione w trakcie dyskusji.

Senator Stanis³aw Karczewski zaproponowa³ przyjêcie poprawki do art. 26, dotycz¹cej
rozszerzenia katalogu osób rozpoznaj¹cych zaka¿enie i zobowi¹zanych do pouczenia chore-
go o œrodkach s³u¿¹cych zapobieganiu przeniesieniu zaka¿enia na inne osoby. W wyniku g³o-
sowania ten wniosek uzyska³ jednomyœlne poparcie komisji.

Ca³oœæ ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi wraz
z 8 poprawkami przyjêtymi wczeœniej Komisja Zdrowia zaakceptowa³a jednomyœlnie. Na spra-
wozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Z. Paw³owicza.

* * *

Na wspólnym posiedzeniu zebra³y siê Komisja Gospodarki Narodowej, Komisja Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisja Ustawodawcza.

Senatorowie przyst¹pili do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœcio-
we i naprawcze oraz ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych.

Podczas rozpatrywania sejmowej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu wnie-
sionego przez Radê Ministrów, rz¹d reprezentowa³ wiceminister sprawiedliwoœci Zbigniew
Wrona, któremu towarzyszy³ wicedyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego w tym re-
sorcie Jan Bo³onkowski. Obecni byli tak¿e przedstawiciele Zwi¹zku Banków Polskich i Pol-
skiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

W Sejmie projekt popar³o 270 pos³ów, przeciw by³o 135, a jedna osoba wstrzyma³a siê od
g³osu. Regulacja wprowadza mo¿liwoœæ upad³oœci konsumenckiej wobec osób fizycznych, które
nie s¹ przedsiêbiorcami. Z upad³oœci konsumenckiej bêdzie mo¿na skorzystaæ raz na 10 lat w wy-
padku, gdy zad³u¿enie powsta³o z przyczyn niezale¿nych od d³u¿nika, np. na skutek zdarzeñ loso-
wych (przewlek³e choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy). O jej og³oszeniu bêdzie
decydowa³ s¹d. Na wniosek upad³ego s¹d bêdzie orzeka³ o planie sp³at wierzytelnoœci. Okres ten
nie powinien przekroczyæ piêciu lat, mo¿e jednak zostaæ przed³u¿ony o dwa lata. W okresie sp³at
d³u¿nik nie bêdzie móg³ robiæ zakupów z odroczonym terminem p³atnoœci lub na raty.

S¹d bêdzie móg³ zwiêkszyæ zakres sp³at d³u¿nika w razie poprawy jego sytuacji material-
nej. Chodzi o wypadki nadzwyczajne, na przyk³ad otrzymanie darowizny, spadku czy wygranej
w grach losowych.

Zgodnie z sejmow¹ nowelizacj¹, koszty postêpowania upad³oœciowego dla osób fizycznych
nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej bêd¹ ni¿sze ni¿ w wypadku przedsiêbiorców.
Op³ata za wszczêcie postêpowania wyniesie 200 z³.
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W opinii ustawodawcy, jest to ustawa, która ma nie tylko rozwi¹zywaæ problemy konsu-
mentów i dawaæ im szansê powrotu do normalnego funkcjonowania w spo³eczeñstwie, ale te¿
pomagaæ rozwi¹zywaæ problemy po stronie przedsiêbiorców, czyli wierzycieli.

Sejm przyj¹³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze oraz ustawy
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych w wersji zaproponowanej przez rz¹d, odrzucaj¹c
poprawki poselskie.

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

W dyskusji, w której g³os zabrali senatorowie: Jan Wyrowiñski, Kazimierz Kleina, Krzy-
sztof Kwiatkowski, Stanis³aw Iwan, Leon Kieres, £ukasz Abgarowicz i Krzysztof Piesiewicz, wyra-
¿ano obawê, ¿e z uwagi na charakter proponowanych zmian, a tak¿e w celu zapewnienia rze-
telnoœci procesu legislacyjnego konieczne jest dok³adne zaznajomienie siê z materi¹
rozpatrywanej ustawy oraz z opiniami nades³anymi do komisji, m.in. Zwi¹zku Banków Pol-
skich, OPZZ i sêdziego Cezarego Zalewskiego z S¹du Gospodarczego w Warszawie.
W zwi¹zku z tym senator L. Kieres zg³osi³ wniosek o odroczenie prac nad nowelizacj¹ sejmo-
w¹ do nastêpnego posiedzenia po³¹czonych komisji, 18 listopada br.

O sporz¹dzenie i przekazanie uwag lub opinii do przedmiotowej ustawy zwrócono siê
tak¿e do dzia³aj¹cych w Polsce stowarzyszeñ syndyków.

* * *

Senatorowie z Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej za-
poznali siê z dodatkowymi opiniami do ustawy o s³u¿bie cywilnej.

Podczas posiedzenia wys³uchano opinii o ustawie sejmowej, któr¹ przedstawi³ przewo-
dnicz¹cy Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rz¹dowej i Samorz¹dowej NSZZ „Soli-
darnoœæ” Zbigniew Bartoñ.

* * *

W pierwszym punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej rozpatrzono ustawê o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dzieæmi, spo-
rz¹dzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

Cel ustawy i za³o¿enia przedmiotowej konwencji omówi³ wicedyrektor Departamentu
Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jacek Such. Konwencja, przyjê-
ta przez Komitet Ministrów Rady Europy 3 maja 2002 r., ma s³u¿yæ polepszeniu i wzmocnieniu
pozycji dziecka w sytuacjach, gdy jego kontakty z jednym z rodziców lub innymi cz³onkami ro-
dziny s¹ ograniczone ze wzglêdu na roz³¹czenie rodziny i ich zamieszkiwanie w ró¿nych kra-
jach. Dotyczy tak¿e ustanowienia zabezpieczeñ i gwarancji prawid³owego wykonywania
kontaktów dziecka z rodzin¹ oraz bezzw³ocznego i bezpiecznego powrotu dziecka do kraju po
up³ywie okresu kontaktu z rodzin¹. Wspó³praca miêdzynarodowa bêdzie wykonywana za poœre-
dnictwem wskazanych przez pañstwa organów centralnych. W wypadku Polski zostanie to
powierzone Ministerstwu Sprawiedliwoœci. Obecnie pe³ni ono funkcjê organu centralnego
w zakresie innych konwencji dotycz¹cych miêdzynarodowego obrotu prawnego w sprawach
rodzinnych, w tym zw³aszcza konwencji dotycz¹cej cywilnych aspektów uprowadzenia dziec-
ka za granicê. Oœwiadczenie odpowiedniej treœci bêdzie z³o¿one przez Polskê sekretarzowi
generalnemu Rady Europy wraz z instrumentem ratyfikacyjnym. Zwa¿ywszy na to, ¿e materia
regulowana w konwencji dotyczy wolnoœci, praw i obowi¹zków obywatelskich okreœlonych
w konstytucji oraz spraw uregulowanych w ustawie, zwi¹zanie siê nimi przez Rzeczpospolit¹
Polsk¹ powinno nast¹piæ w drodze ratyfikacji za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie, zgod-
nie z art. 89 ust. 1 konstytucji.

Podczas dyskusji senator Jan Rulewski zwróci³ uwagê, ¿e w orzecznictwie naszych s¹dów
bardzo czêsto zapadaj¹ wyroki dotycz¹ce rozwodów na korzyœæ jednej ze stron. W zdecydowa-
nej wiêkszoœci tych orzeczeñ matka jest osob¹ sprawuj¹c¹ opiekê nad dzieckiem.
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Obecny na posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej sêdzia Cezary Dziurkowski
z Departamentu Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci potwierdzi³, ¿e najczêœciej wyroki s¹dów przyznaj¹ opiekê nad dzieckiem
matce. Nie wynika to jednak z prawa rodzinnego, gdzie oboje rodzice s¹ traktowani równo.
Podkreœli³, ¿e konwencja ma tylko za zadanie u³atwiæ kontakt rodzica z dzieckiem niezale¿nie
o miejsca jego pobytu.

Przewodnicz¹cy komisji senator Mieczys³aw Augustyn zapyta³ o mo¿liwoœæ przyst¹pie-
nia do omawianej konwencji krajów arabskich w zwi¹zku z du¿ymi trudnoœciami w kontaktach
rodziców z dzieæmi urodzonymi w³aœnie w tych krajach. Senator Piotr Kaleta zaœ zwróci³ uwa-
gê, ¿e do konwencji nie przyst¹pi³y jeszcze najwiêksze kraje Unii Europejskiej.

Sêdzia C. Dziurkowski stwierdzi³, ¿e przyst¹pienie Polski do konwencji u³atwi lobbowa-
nie w Parlamencie Europejskim na rzecz maksymalnego poszerzenia grona pañstw sygnata-
riuszy tej umowy miêdzynarodowej. Przyczyni siê tak¿e do wiêkszego oddzia³ywania na
pañstwa arabskie, obecnie niechêtne postanowieniom konwencji. Sêdzia podkreœli³ te¿, ¿e
omawiany akt prawny jest nowoczesnym i skutecznym instrumentem chroni¹cym prawa oby-
watelskie dzieci i rodziców wobec nasilaj¹cej siê emigracji zarobkowej i coraz wiêkszej liczby
spraw z tego zakresu.

Rozpatrywana ustawa sejmowa nie budzi³a zastrze¿eñ Biura Legislacyjnego Kancelarii
Senatu.

W wyniku g³osowania, na wniosek senatora M. Augustyna, Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej jednomyœlnie opowiedzia³a siê za przyjêciem bez poprawek ustawy o ratyfikacji
Konwencji w sprawie kontaktów z dzieæmi, sporz¹dzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Ma³gorzatê Adamczak.

W drugim punkcie porz¹dku dziennego kontynuowano rozpatrywanie ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”.
Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odby³o siê 28 paŸdziernika br.

Celem sejmowej nowelizacji jest stworzenie podstawy prawnej do udzielania pomocy,
w formie posi³ków, g³odnym uczniom i dzieciom korzystaj¹cym w szkole z zajêæ w ramach ro-
cznego przygotowania przedszkolnego.

Po krótkiej dyskusji przewodnicz¹cy komisji senator M. Augustyn zg³osi³ wniosek o wpro-
wadzenie poprawki do rozpatrywanej noweli sejmowej, zaproponowanej przez Biuro Legisla-
cyjne Kancelarii Senatu. Zg³oszona zmiana rozszerza kr¹g podmiotowy ustawy o dzieci, które
odbywaj¹ obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolach.

Zg³oszon¹ poprawkê popar³a naczelnik w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Joanna
£ukasik. Poinformowa³a tak¿e, ¿e œrodki przewidziane na realizacjê programu powinny zape-
wniæ jego wykonanie. Zaznaczy³a, ¿e program do¿ywiania jest realizowany sprawnie i bez za-
k³óceñ.

W g³osowaniu komisja popar³a jednomyœlnie wniosek o wprowadzenie poprawki, a na-
stêpnie przyjê³a rozpatrywan¹ ustawê z wraz z zaakceptowan¹ zmian¹. Na sprawozdawcê
stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator M. Adamczak.

Na zakoñczenie posiedzenia senator M. Augustyn poinformowa³ cz³onków komisji o ich za-
daniach w pracach Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej nad ustaw¹ bud¿etow¹ na rok 2009.

* * *

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Ustawodawczej
rozpatrywano ustawê z 23 paŸdziernika br. o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwoœci: zastêpca dy-
rektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jan Bo³onkowski, sêdzia Zofia Fiedorowicz
i sêdzia Jolanta Hencel, a tak¿e Jakub Zabielski z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Rozpatrywan¹ ustawê przedstawi³ wicedyrektor J. Bo³onkowski. Jej projekt zosta³ przy-
gotowany przez sejmow¹ komisjê nadzwyczajn¹ do zmian w kodyfikacjach na podstawie
projektów – rz¹dowego i poselskiego. Celem nowelizacji jest wprowadzenie u³atwieñ w pro-
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wadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Przewiduje ona obni¿enie minimalnego kapita³u za-
k³adowego w spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ do 5 tys. z³. Obecnie limit ten
wynosi 50 tys. z³. W wypadku spó³ek akcyjnych zaproponowano obni¿enie minimalnego kapi-
ta³u z obecnych 500 tys. do 100 tys. z³.

Nowelizacja znosi tak¿e obowi¹zek przekszta³cania spó³ki cywilnej w jawn¹ w razie przekro-
czenia okreœlonego limitu przychodów. Obecnie wspólnicy spó³ki cywilnej musz¹ prze-
kszta³ciæ j¹ w spó³kê jawn¹, je¿eli w ci¹gu dwóch poprzednich lat przychód przekracza³ limit,
powoduj¹cy koniecznoœæ prowadzenia pe³nej ksiêgowoœci. Pe³ne ksiêgi nale¿y zacz¹æ pro-
wadziæ, je¿eli roczne przychody przekrocz¹ równowartoœæ 800 tys. euro.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, spó³ka cywilna bêdzie mog³a przekszta³ciæ siê w spó³kê
jawn¹ po zg³oszeniu do s¹du rejestrowego przez wszystkich wspólników. Spó³ka jawna, do której
wniesiono jednoosobowe przedsiêbiorstwo, bêdzie odpowiadaæ za jego zobowi¹zania.

Rozpatrywany projekt zmian kodeksu spó³ek handlowych przewiduje te¿, ¿e w uchwa-
³ach zgromadzenia wspólników nale¿y okreœlaæ daty wyp³aty dywidendy. Je¿eli zgromadzenie
wspólników tego nie zrobi, to w spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ datê wyp³aty dy-
widendy okreœli zarz¹d, a w spó³kach akcyjnych – rada nadzorcza. Inna wa¿na zmiana przewi-
duje, ¿e umowa spó³ki partnerskiej powinna byæ zawarta na piœmie pod rygorem niewa¿noœci.

Wicedyrektor J. Bo³onkowski zwróci³ uwagê, ¿e rozpatrywana nowelizacja jest oczeki-
wana przez przedsiêbiorców.

Przedstawiciel biura legislacyjnego nie zg³osi³ do niej uwag o charakterze legislacyjnym.
Ustawa nie budzi³a te¿ w¹tpliwoœci senatorów. Jedynie senator Piotr £.J. Andrzejewski wyrazi³
obawy, jak zmiany kodeksu spó³ek handlowych wp³yn¹ na sytuacjê przekszta³canych szpitali.
Przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwoœci wyjaœni³, i¿ sytuacjê prawn¹ szpitali prze-
kszta³canych w spó³ki reguluj¹ odrêbne szczegó³owe przepisy.

Przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Narodowej senator Kazimierz Kleina, prowadz¹cy
obrady, zg³osi³ wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek. Po³¹czone komisje przyjê³y go
13 g³osami, przy 1 g³osie wstrzymuj¹cym siê.

Na sprawozdawcê komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora K. Kleinê.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹, Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji
Ustawodawczej rozpatrzono wnioski, zg³oszone na 20. posiedzeniu Senatu do projektu usta-
wy o obywatelstwie polskim.

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
i Administracji Piotr Stachañczyk, dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji w tym
resorcie Mateusz Sora, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP – podsekretarz stanu An-
drzej Duda, zastêpca dyrektora Biura Prawa i Ustroju Andrzej Dorsz, doradca prezydenta
Andrzej Stelmachowski i ekspert Krystyna Lachowicz, a tak¿e radca ministra Maciej Krych i eks-
pert Maria Albiniak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. By³a równie¿ obecna przedstawiciel-
ka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Renata Bronowska.

Przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski przypomnia³, ¿e
w trakcie debaty na 20. posiedzeniu Senatu przedstawiono projekt ustawy, a senatorowie
sk³adali wnioski o charakterze legislacyjnym do marsza³ka prowadz¹cego obrady. Po debacie
wnioski zosta³y zestawione przez biuro legislacyjne i przedstawione senatorom – cz³onkom
po³¹czonych komisji.

Senator K. Kwiatkowski przypomnia³, ¿e do wniosku nr 1, zawartego w zestawieniu zg³o-
szonych poprawek, uwagi przygotowa³ Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej.

Nastêpnie g³os zabra³ senator sprawozdawca Andrzej Person, który omówi³ jeszcze raz
projekt ustawy. Podkreœli³ te¿ jej znaczenie jako inicjatywy senackiej, reguluj¹cej sprawy oby-
watelstwa polskiego w sposób kompleksowy i nowoczesny po raz pierwszy od ponad 40 lat.
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Jako autor pierwszego wniosku g³os zabra³ senator Piotr £.J. Andrzejewski. Zapropono-
wa³ wprowadzenie rozwi¹zania opcyjnego, a wiêc deklaracji obywatela wielu pañstw, w sto-
sunku do którego bêdzie on wykonywa³ prawa i obowi¹zki. Podsekretarz stanu w MSWiA
P. Stachañczyk zaj¹³ negatywne stanowisko wobec takiego rozwi¹zania. W wyniku g³oso-
wania po³¹czone komisje odrzuci³y ten wniosek. Senator Bronis³aw Korfanty postanowi³
zg³osiæ go zatem jako wniosek mniejszoœci.

Poprawki druga, trzecia i siódma zosta³y zaprezentowane przez senatora Leona Kiere-
sa. Mia³y one charakter porz¹dkuj¹co-jêzykowy, nie zg³aszano do nich ¿adnych zastrze¿eñ.
Wnioski zosta³y przyjête w g³osowaniu ³¹cznym przez po³¹czone komisje.

Wniosek czwarty, zg³oszony przez senatora P.£.J. Andrzejewskiego, komisje odrzuci³y.
Poprawka pi¹ta, autorstwa senatora B. Korfantego, zosta³a odrzucona przez komisje.

Senator postanowi³ wiêc zg³osiæ j¹ jako wniosek mniejszoœci.
Wniosek szósty, zg³oszony przez senatora Zbigniewa Cichonia, komisje odrzuci³y.
Poprawki ósm¹ i dziesi¹t¹ zaproponowa³ i omówi³ senator B. Korfanty. Odniós³ siê do nich

podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP A. Duda. Zmierzaj¹ one do znacznego ograni-
czenia mo¿liwoœci nabycia obywatelstwa polskiego w trybie administracyjnym, zaproponowanym
w projekcie. Poprawki uwzglêdniaj¹ jedynie bezpañstwowców, pomijaj¹c uchodŸców, dzieci
z ma³¿eñstw mieszanych i cudzoziemców przebywaj¹cych w Polsce legalnie od 10 lat. Wicemi-
nister A. Duda popar³ te wnioski. Wiceminister P. Stachañczyk zaœ apelowa³ o ich odrzucenie,
argumentuj¹c, ¿e w razie ich przyjêcia niemo¿liwa stanie siê ratyfikacja Europejskiej Konwencji
o Obywatelstwie. Po³¹czone komisje postanowi³y zatem odrzuciæ te wnioski.

Podobn¹ decyzjê komisje podjê³y w sprawie poprawki dziewi¹tej, autorstwa senatora
P.£.J. Andrzejewskiego. Senator B. Korfanty postanowi³ zg³osiæ j¹ jako wniosek mniejszoœci.

Poprawki jedenasta i dwunasta, zaproponowane przez senatora Piotra Zientarskiego, któ-
re powinny byæ g³osowane ³¹cznie, dotyczy³y doprecyzowania koniecznoœci okreœlenia okolicz-
noœci zagro¿enia pañstwa przy nabyciu obywatelstwa. Po³¹czone komisje przyjê³y te wnioski.

Wniosek czternasty, równie¿ autorstwa senatora P. Zientarskiego, dotyczy³ okreœlenia
okolicznoœci, gdy nie przywraca siê cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, je¿eli stanowi to
zagro¿enie dla obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa albo ochrony bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego. Poprawka nie budzi³a w¹tpliwoœci, po³¹czone komisje popar³y j¹ wiêc je-
dnog³oœnie.

Wnioski: trzynasty, szesnasty i siedemnasty, zg³oszone przez senatora B. Korfantego,
zosta³y zmienione w trybie autopoprawki. Przedstawicielka biura legislacyjnego zapropono-
wa³a kolejnoœæ g³osowania. Wniosek trzynasty, senatora B. Korfantego, zosta³ poparty przez
A. Stelmachowskiego, a potem jednog³oœnie przyjêty przez senatorów.

Nastêpnie g³osowano nad wnioskiem nr 15A, autorstwa senatora P.£.J. Andrzejewskie-
go. Po³¹czone komisje odrzuci³y ten wniosek, a senator B. Korfanty postanowi³ zg³osiæ go jako
wniosek mniejszoœci.

Poprawka siedemnasta, zaproponowana przez senatora B. Korfantego, dotyczy³a osób
zawieraj¹cych zwi¹zki ma³¿eñskie z cudzoziemcem, utraty obywatelstwa i jego przywrócenia.
Rz¹d zaproponowa³ odrzucenie poprawki. Tak¹ te¿ decyzjê podjê³y po³¹czone komisje.

Komisje odrzuci³y tak¿e poprawkê osiemnast¹, zaproponowan¹ przez senatora P.£.J. An-
drzejewskiego. Senator B. Korfanty postanowi³ zg³osiæ j¹ jako wniosek mniejszoœci.

Po³¹czone komisje zdecydowa³y o przyjêciu wniosku dziewiêtnastego, autorstwa sena-
torów Romana Ludwiczuka i A. Persona, popartego przez rz¹d.

Postanowiono, ¿e sprawozdawc¹ po³¹czonych komisji na posiedzeniu plenarnym Sena-
tu zostanie senator A. Person.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹ zapoznali siê z informacj¹ Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa na temat re-
montu Cmentarza Wojennego na Monte Cassino.
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Informacjê przedstawi³ sekretarz generalny rady Andrzej PrzewoŸnik. W posiedzeniu
wziêli tak¿e udzia³ wicedyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Wojciech Tyciñski oraz dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur
Koz³owski.

A. PrzewoŸnik stwierdzi³, ¿e przeprowadzenie remontu generalnego cmentarzy ¿o³nie-
rzy II Korpusu Polskiego na terenie W³och planowano na lata 2009–2010. Ze wzglêdu jednak
na stan Cmentarza Wojennego na Monte Cassino przyspieszono remont na bie¿¹cy rok. Ra-
da Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, przy wspó³pracy Konsulatu Generalnego RP w Me-
diolanie, przeprowadzi³a kompleksowy remont cmentarza w Bolonii. Prace na cmentarzu
Monte Cassino zaplanowano na lata 2009–2010. Wymaga to jednak przygotowania dokumentacji
obiektu, ekspertyz i dokumentacji przetargowej. W lipcu br. odby³o siê spotkanie z udzia³em
przedstawicieli ambasady RP w Rzymie i prezesa Zwi¹zku Polaków we W³oszech, dotycz¹ce
planowanej renowacji polskich cmentarzy w Loreto i na Monte Cassino oraz realizacji projektu
budowy centrum informacyjnego przy cmentarzu na Monte Cassino.

Ustalono, ¿e prace remontowe na cmentarzu Monte Cassino rozpoczn¹ siê w br. od re-
nowacji rzeŸby god³a RP tam siê znajduj¹cej. W paŸdzierniku br. na zlecenie Rady Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa przeprowadzono inwentaryzacjê na cmentarzu, niezbêdn¹ do
wykonania pe³nej dokumentacji remontu i konserwacji, a tak¿e dokumentacji wymaganej
w postêpowaniu o zamówienia publiczne. W styczniu 2009 r. przeprowadzone zostanie postê-
powanie wy³aniaj¹ce wykonawcê robót. Rada opracowa³a zakres prac remontowo-konserwator-
skich cmentarza, przewidzianych do wykonania w latach 2009–2010, w trzech etapach. Doko-
na³a równie¿ wstêpnej kalkulacji kosztów, szacowanych na kwotê 3,5 mln z³ w wypadku
cmentarza na Monte Cassino, a oko³o 2,9 mln z³ w odniesieniu do cmentarza w Loreto.

A. PrzewoŸnik poinformowa³, ¿e do Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa zg³osi³o
siê Stowarzyszenie „Quo Vadis” z Rzeszowa z ofert¹ nieodp³atnej pomocy przy pracach po-
rz¹dkowych na cmentarzu. Rada zamierza z³o¿yæ propozycjê wykonania przez stowarzysze-
nie prac wokó³ cmentarza, przy pomnikach upamiêtniaj¹cych polskich ¿o³nierzy, poniewa¿
prace na cmentarzu bêdzie wykonywaæ firma wy³oniona w postêpowaniu przetargowym.

Nastêpnie g³os zagra³a senator Barbara Borys-Damiêcka. Poinformowa³a, ¿e bêd¹c we
W³oszech, spotyka³a siê z przedstawicielami œrodowisk polskich z Sycylii, Rzymu, Kalabrii,
Mediolanu, Neapolu i Turynu. Podczas tych licznych spotkañ wys³ucha³a krytycznych uwag
na temat stanu polskiego cmentarza na Monte Cassino i dzia³alnoœci Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa w zakresie opieki nad t¹ nekropoli¹. Senator doda³a, ¿e równie¿ Polonia
w³oska i londyñska wykazuje g³êbok¹ troskê zwi¹zan¹ ze z³ym stanem tego najwiêkszego
miejsca pamiêci ¿o³nierzy polskich na Zachodzie. W zwi¹zku z planowanymi 18 maja 2009 r.
uroczystoœciami 65. rocznicy bitwy pod Monte Cassino senator B. Borys-Damiêcka wyrazi³a
w¹tpliwoœæ, czy bêd¹ siê one odbywaæ w godnych warunkach. Podkreœli³a, ¿e stan polskich
cmentarzy jest wizytówk¹ Polski, która jest odpowiedzialna za zorganizowanie uroczystoœci.

Senator odnios³a siê równie¿ do kwestii braku woli wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
„Quo Vadis”, deklaruj¹cym pomoc od bardzo dawna i wielokrotnie usi³uj¹cym spotkaæ siê w tej
sprawie z przedstawicielami rady. Jak poinformowa³a, odby³a rozmowê z delegacj¹ Stowarzy-
szenia „Quo Vadis” w Senacie RP.

Odnosz¹c siê do wypowiedzi senator B. Borys-Damiêckiej, A. PrzewoŸnik stwierdzi³, ¿e
urz¹d, który reprezentuje, dzia³a w zakresie obowi¹zuj¹cego prawa i podejmuje ró¿ne dzia³a-
nia. Musi przy tym spe³niaæ wymogi okreœlone prawem. Doda³, ¿e rada utrzymuje sta³y kontakt
z przewodnicz¹cym Zwi¹zku Polaków we W³oszech i uzyskuje bie¿¹ce informacje. A. Przewo-
Ÿnik zwróci³ uwagê, ¿e Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa liczy 40 osób, co ogranicza
mo¿liwoœci jej dzia³ania.

W dyskusji udzia³ wziêli senatorowie: Maria Pañczyk-Pozdziej, Piotr Zientarski, Andrzej
Person, B. Borys-Damiêcka. Senator P. Zientarski bardzo pozytywnie oceni³ dzia³alnoœæ rady
zarówno w kontekœcie historycznym, jak i dokumentacyjnym.

Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych wicedyrektor W. Tyciñski odniós³ siê
do kwestii wspó³pracy resortu i przedstawicielstw polskich za granic¹ z Rad¹ Ochrony Pamiêci
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Walk i Mêczeñstwa. Podkreœli³, ¿e rad¹ kieruje od 1992 r. osoba o du¿ym doœwiadczeniu.
Wspó³pracê z resortem spraw zagranicznych oceni³ jako bardzo dobr¹. Przedstawiaj¹c za-
kres wspó³dzia³ania obu instytucji, wicedyrektor W. Tyciñski poinformowa³, ¿e dotyczy ono do-
raŸnej opieki nad miejscami pamiêci, odbywaj¹cej siê najczêœciej w porozumieniu z Poloni¹,
oraz spraw o charakterze prawnym, np. przy okazji negocjacji umów o ochronie grobów.
Stwierdzi³, ¿e reprezentantem Polaków we W³oszech, zgodnie z zapisem statutowym, jest
tamtejszy Zwi¹zek Polaków. Ws³uchuj¹c siê w g³osy innych partnerów z ró¿nych organizacji
polonijnych, nale¿y zaœ czyniæ wi¹¿¹ce uzgodnienia z jednym statutowym przedstawicielem.

12 listopada 2008 r.

Senatorowie z Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przyst¹pili do wstêpnego
rozpatrzenia projektu ustawy bud¿etowej na rok 2009 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowe-
mu zakresowi dzia³ania komisji:

� czêœæ 05 – Naczelny S¹d Administracyjny,
� czêœæ 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
� czêœæ 06 – Trybuna³ Konstytucyjny,
� czêœæ 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich,
� czêœæ 04 – S¹d Najwy¿szy,
� czêœæ 13 – Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Na-

rodowi Polskiemu,
� czêœæ 54 – Urz¹d do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, za³. nr 6 –

plan finansowy Pañstwowego Funduszu Kombatantów.
W posiedzeniu wziêli udzia³ przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Najwy¿szej Izby

Kontroli – Miros³awa Jedynak-Maciejewska z Departamentu Bud¿etu Pañstwa i dyrektor Dele-
gatury Warszawa Mieczys³aw Kosmalski.

Projekty bud¿etów poszczególnych instytucji przedstawili:
� prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego Janusz Trzciñski, szef Kancelarii Prezesa

NSA Jerzy Góral i jego zastêpca Zbigniew Dyzio, g³ówny ksiêgowy Waldemar Maciejak,
� generalny inspektor ochrony danych osobowych Micha³ Serzycki i jego zastêpca Andrzej

Lewiñski, g³ówny ksiêgowy GIODO Agnieszka Wiœniewska,
� prezes Trybuna³u Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki, szef Biura TK Maciej Graniecki,

g³ówny ksiêgowy Maria Pachwicka,
� rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, jego zastêpca Stanis³aw Trociuk, dyrek-

tor Biura RPO Urszula Szkodziñska, g³ówny ksiêgowy bud¿etu RPO Irena Koniuszewska,
� I prezes S¹du Najwy¿szego Lech Gardocki, dyrektor Biura Finansowego SN Anna Puzyniak,

dyrektor Biura Prezydialnego SN Antoni Cyran,
� prezes Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-

skiemu Janusz Kurtyka, dyrektor generalny Bohdan Marciniak, dyrektor Biura Bud¿etu,
Finansów i Kadr Monika Staniszewska,

� dyrektor generalny Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Andrzej Bida, dy-
rektor Biura Dyrektora Generalnego Tomasz Lis, g³ówny ksiêgowy Zdzis³awa Gozdan.

13 listopada 2008 r.

Senatorowie z Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci kontynuowali wstêpne rozpat-
rywanie projektu ustawy bud¿etowej na rok 2009 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu za-
kresowi dzia³ania komisji. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odby³o siê 12 listopada br.
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Najpierw, w czêœci zamkniêtej posiedzenia, rozpatrzono projekty bud¿etów Agencji Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego (czêœæ 57) i Agencji Wywiadu (czêœæ 59).

Nastêpnie senatorowie rozpatrywali czêœæ 56 projektu ustawy bud¿etowej, dotycz¹c¹
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak poinformowa³ zastêpca szefa CBA Maciej W¹sik,
planowany bud¿et biura na rok przysz³y to blisko 111 mln z³. Wiceszef CBA przypomnia³, ¿e
w tym roku bud¿et CBA to 116 mln z³, a dwa lata temu 120 mln z³. Na rok przysz³y planowano
bud¿et w wysokoœci 106, 6 mln z³, rz¹d zwiêkszy³ tê pulê o ponad 4 mln z³, ale to i tak o 5 mln
mniej ni¿ w br.

Mniej pieniêdzy bêdzie na wydatki maj¹tkowe, w tym inwestycje, a planowane s¹ remon-
ty budynków w Bia³ymstoku i Poznaniu. O po³owê zmniejszy siê te¿ fundusz operacyjny (w br.
12 mln, w planach na 2009 r. – 6, 3 mln z³). Mniej bêdzie równie¿ œrodków na wynagrodzenia
i dzia³alnoœæ bie¿¹c¹. Obecnie w CBA zatrudnionych jest 780 funkcjonariuszy, na przysz³y rok
zaplanowano 888 etatów. Zdaniem M. W¹sika, ¿eby utrzymaæ siê w limitach, okreœlonych
w planie bud¿etowym – przy za³o¿eniu, ¿e powinien mieæ rezerwê finansow¹ dla prowadzenia
polityki kadrowej – szef CBA „musia³by obni¿yæ pensje funkcjonariuszom”.

Obecny na posiedzeniu Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedstawiciel NIK
zwróci³ uwagê, ¿e stan zatrudnienia w CBA w ub.r. wynosi³ 60% planowanego, obecnie to
80%. Jego zdaniem, mo¿e to niepokoiæ.

Nastêpnie Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przyst¹pi³a do wstêpnego rozpatrze-
nia czêœci 42 – Sprawy wewnêtrzne; za³. nr 5 – Plan finansowy modernizacji bezpieczeñstwa
publicznego oraz za³. nr 5 – Plan finansowy Funduszu Wsparcia Policji, a tak¿e czêœci 43
– Wyznania religijne oraz mniejszoœci narodowe i etniczne.

Jak poinformowa³ wiceminister spraw wewnêtrznych i administracji Adam Rapacki, w przy-
sz³orocznym bud¿ecie planowane jest zwiêkszenie wydatków na policjê, Stra¿ Graniczn¹ i Stra¿
Po¿arn¹. Wiceminister zaznaczy³, ¿e planowane zwiêkszenie œrodków ma zwi¹zek z ustaw¹
modernizacyjn¹. Jego zdaniem, gdyby nie ona, to trudno by³oby tym s³u¿bom przetrwaæ.

W przysz³ym roku m.in. na policjê, Stra¿ Graniczn¹, Stra¿ Po¿arn¹, Biuro Ochrony
Rz¹du zaplanowano kwotê 17, 5 mld z³, w tym dla policji – 9,2 mld z³. Wydatki na s³u¿by pod-
leg³e MSWiA maj¹ byæ wy¿sze w stosunku do tego roku o 8,3% (realnie, tzn. po uwzglêdnieniu
inflacji – o 5, 3%). Najwiêksz¹ czêœæ tej kwoty – ponad 44% – przewidziano na wynagrodze-
nia, ponad 32% na emerytury i renty.

Wiceminister A. Rapacki poinformowa³, ¿e wzrost wynagrodzeñ w bie¿¹cym roku by³
wy¿szy ni¿ przewidywa³a to ustawa modernizacyjna. „Dlatego w przysz³ym roku bêdzie dok³adnie
tyle, ile w ustawie modernizacyjnej” – powiedzia³. I tak w policji i Stra¿y Granicznej ma to byæ
œrednio 333 z³ brutto, a w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – 406 z³ brutto.

Na program modernizacji policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura
Ochrony Rz¹du zaplanowano 2, 5 mld z³. Pieni¹dze te maj¹ byæ przeznaczone na zakup
sprzêtu, m.in. samochodów i kamizelek ochronnych, modernizacjê systemu teleinformatycz-
nego, a tak¿e budowê i remont budynków dla potrzeb policji i Stra¿y Granicznej.

Podczas posiedzenia senatorowie rozpatrzyli tak¿e wstêpnie projekt ustawy bud¿etowej
na rok 2009 w czêœci 52, dotycz¹cej Krajowej Rady S¹downictwa, oraz w czêœci 15 – S¹dy po-
wszechne i czêœci 37 – Sprawiedliwoœæ; za³. nr 5 – Plan finansowy Funduszu Pomocy Postpe-
nitencjarnej i za³. nr 5 – Plan finansowy Funduszu Rozwoju Przywiêziennych Zak³adów Pracy.

Wiceminister sprawiedliwoœci Marian Cichosz poinformowa³ senatorów, ¿e w planach
przysz³orocznego bud¿etu dla s¹downictwa, prokuratury i zak³adów karnych brakuje 91,5 mln z³.
W czêœci bud¿etowej dotycz¹cej s¹downictwa zaplanowano wydatki w kwocie 5,4 mld z³,
w czêœci dotycz¹cej prokuratury i s³u¿by wiêziennej natomiast – 5,6 mld z³. Jest to wzrost
w stosunku do roku bie¿¹cego odpowiednio o 4,8% i 5,5%.

Zdaniem wiceministra M. Cichosza, projekt przysz³orocznego bud¿etu pozwala na reali-
zacjê zadañ w sposób minimalny. Do dobrego zrealizowania czêœci bud¿etowych odno-
sz¹cych siê do s¹downictwa, prokuratury i zak³adów karnych brakuje 91,5 mln z³.

Jak zaznaczy³ wiceminister sprawiedliwoœci, w opinii resortu, nale¿y wyrównaæ skutki in-
flacji w wynagrodzeniach urzêdników s¹dowych, na co powinno siê przeznaczyæ 28,5 mln z³.
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Ponadto potrzeba 6,7 mln z³ na podwy¿kê wynagrodzeñ cywilnych pracowników wiêzienni-
ctwa i 17,8 mln z³ na pe³ne zorganizowanie systemu dozoru elektronicznego, który zacznie
dzia³aæ we wrzeœniu 2009 r.

Wiceminister M. Cichosz stwierdzi³, ¿e konieczne jest tak¿e zwiêkszenie liczby funkcjon-
ariuszy i pracowników cywilnych w wiêzieniach. Ma to zwi¹zek z planami oddania do u¿ytku
nowych miejsc w aresztach i zak³adach karnych oraz budow¹ nowego wiêzienia w Opolu
Lubelskim. W tym kontekœcie wiceminister przypomnia³ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego,
który uzna³, ¿e przepis kodeksu karnego wykonawczego, dopuszczaj¹cy mo¿liwoœæ odst¹pie-
nia od wymaganych 3 m2 powierzchni na jednego wiêŸnia, jest niekonstytucyjny.

* * *

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 cz³onkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowa³a nastêpuj¹ce projekty aktów praw-
nych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1
� Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹cej dyrektywê

Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia œrodków s³u¿¹cych wspieraniu poprawy w miej-
scu pracy bezpieczeñstwa i zdrowia pracownic w ci¹¿y, pracownic, które niedawno rodzi³y,
i pracownic karmi¹cych piersi¹; (COM(2008) 637), sygn. Rady UE 13983/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Referent: senator Norbert Krajczy.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Marek Bucior.

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt tego aktu prawnego.
� Wniosek dotycz¹cy decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany li-

stów pomiêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ a Barbadosem, Belize, Federacj¹ Saint Kitts i Nevis,
Jamajk¹, Królestwem Suazi, Republik¹ Gujany, Republik¹ Kenii, Republik¹ Konga, Repub-
lik¹ Madagaskaru, Republik¹ Malawi, Republik¹ Mauritiusa, Republik¹ Mozambiku, Repub-
lik¹ Surinamu, Republik¹ Trynidadu i Tobago, Republik¹ Ugandy, Republik¹ Wybrze¿a
Koœci S³oniowej, Republik¹ Wysp Fid¿i, Republik¹ Zambii, Republik¹ Zimbabwe i Zjednoczo-
n¹ Republik¹ Tanzanii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oraz od dnia 1 lipca do dnia 30 wrzeœnia 2009 r. oraz
w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiêdzy Wspólnot¹ Europej-
sk¹ a Republik¹ Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w tych samych
okresach dostaw; (COM(2008) 622), sygn. Rady UE 14122/08.

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

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowi³a poprzeæ projekt tego aktu prawnego.
� Wniosek w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Eu-

ropejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji; (COM(2008) 609), sygn. Rady UE
13881/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Referent: senator Tadeusz Gruszka.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Jaros³aw Paw³owski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt tego aktu prawnego.
� Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹cego roz-

porz¹dzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii rucho-
mej wewn¹trz Wspólnoty oraz dyrektywê 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i us³ug ³¹cznoœci elektronicznej; (COM(2008)
580), sygn. Rady UE 13531/08.
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Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Infrastruktury.
Referent: senator Roman Ludwiczuk.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Patrycja Woliñska-Bartkiewicz.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowi³a poprzeæ projekt tego aktu prawnego.
� Zmieniony wniosek dotycz¹cy decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotê Europej-

sk¹ Konwencji o zabezpieczeniach miêdzynarodowych na wyposa¿eniu ruchomym oraz jej
Protoko³u dotycz¹cego zagadnieñ w³aœciwych dla sprzêtu lotniczego przyjêtych wspólnie
w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r.; (COM(2008) 508), sygn. Rady UE 12135/08.

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Gospodarki.
Referent: senator Stanis³aw Gorczyca.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Dariusz Bogdan.

Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt tego aktu prawnego.
� Decyzja Rady UE zmieniaj¹ca Za³¹cznik III i IV Wspólnego Stanowiska 2007/140/CFSP do-

tycz¹cego œrodków restrykcyjnych wobec Iranu; sygn. Rady UE 13336/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Referent: senator Mariusz Witczak.
Przedstawiciel rz¹du: wicedyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu
Juliusz Goj³o.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowi³a poprzeæ projekt tego aktu prawnego.
� Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê: w trybie art.6 ust. 1

– COM(2008) 646, COM(2008) 643, COM(2008) 631, COM(2008) 624, COM(2008) 618,
COM(2008) 615, COM(2008) 613, COM(2008) 581, COM(2008) 527, COM(2008) 521,
COM(2008) 522.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Kultury i Œrodków Przekazu rozpatrzyli
ustawê o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Goœæmi komisji byli podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt,
dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w tym resorcie Andrzej Bogdanowicz oraz po-
se³ sprawozdawca Stanis³aw ¯mija.

Nowelizacjê, uchwalon¹ na podstawie projektu wypracowanego przez Komisjê Nadzwy-
czajn¹ „Przyjazne Pañstwo”, przedstawi³ pose³ sprawozdawca S. ¯mija. Jej celem jest umo¿li-
wienie nadania cechy identyfikacyjnej pojazdom zabytkowym, które nie mia³y oryginalnie
naniesionej takiej cechy. Zgodnie z intencj¹ pomys³odawców, proponowane zmiany zmierzaj¹
równie¿ do nadania cechy identyfikacyjnej pojazdom zabytkowym, które „z ró¿nych wzglêdów
nie posiadaj¹ ¿adnej cechy identyfikacyjnej”.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego
Kancelarii Senatu, które zg³osi³o jedn¹ poprawkê doprecyzowuj¹c¹ zapisy ustawy sejmowej.

Przewodnicz¹cy komisji senator Piotr £.J. Andrzejewski, uznaj¹c proponowan¹ zmianê za
zasadn¹, podda³ j¹ pod g³osowanie. Poprawkê przyjêto jednog³oœnie. Ustalono, ¿e podczas po-
siedzenia plenarnego jej wprowadzenie zarekomenduje Izbie senator P.£.J. Andrzejewski.

W drugiej czêœci posiedzenia Komisja Kultury i Œrodków Przekazu przyst¹pi³a do wstêp-
nego rozpatrzenia projektu ustawy bud¿etowej na rok 2009 w czêœciach w³aœciwych przed-
miotowemu zakresowi dzia³ania komisji:
� Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, cz. 24 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego.

G³ówne za³o¿enia do projektu bud¿etu pañstwa na 2009 r. dla dzia³u 921 – Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego oraz czêœci 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go omówili sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski
i dyrektor Departamentu Finansowego w tym resorcie Wojciech Kwiatkowski. £¹czne wydatki
bud¿etu pañstwa na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego, okreœlone w projekcie bud¿e-
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tu pañstwa na rok 2009, zaplanowano w kwocie 1 609 588 z³, z czego 1 205 878 tys. z³ prze-
znaczono na wydatki bie¿¹ce, 28 049 tys. z³ na wydatki maj¹tkowe, a 123 661 tys. z³ – na
finansowanie projektów z udzia³em œrodków Unii Europejskiej.

Najwiêksza czêœæ œrodków bud¿etowych dla dzia³u 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego pozostaje w dyspozycji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Œrodki te,
w wysokoœci 1 315 626 tys. z³, stanowi¹ 81, 7% zaplanowanych na rok 2008 wydatków ogó³em
tego dzia³u. Wydatki dzia³u 921, bêd¹ce w dyspozycji ministra kultury, w bud¿ecie na 2009 r.
wzrastaj¹ nominalnie o 10, 9%, a realnie o 8% w stosunku do ustawy bud¿etowej z bie¿¹cego
roku.

Dysponentami œrodków na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego s¹ równie¿
wojewodowie. Na rok 2009 zaplanowali dla dz. 921 86 353 tys. z³, tj. 5, 4% wydatków
przewidzianych w tym dziale, z czego na wydatki bie¿¹ce przeznaczyli 85 231 tys. z³. Pozosta³a
kwota, 1 122 tys. z³, to wydatki maj¹tkowe.

W ramach czêœci 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w projekcie bud¿etu na
rok 2009 za³o¿ono wydatki w ³¹cznej kwocie 2 378 269 z³. Wykazuj¹ one wzrost nominalny
o 11, 5% w stosunku do ustawy bud¿etowej z roku bie¿¹cego, co przy inflacji okreœlonej na po-
ziomie 102, 9% daje realny wzrost o 8, 6%. W powy¿szej kwocie zaplanowanej dla cz. 24 wy-
datki bie¿¹ce stanowi¹ 1 980 846 tys. z³, wydatki maj¹tkowe – 268 285 tys. z³, a wydatki na
finansowanie projektów z udzia³em œrodków Unii Europejskiej – 129 138 tys. z³.

Bud¿et pañstwa dla czêœci 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zak³ada do-
chody bud¿etowe w wysokoœci 1 222 tys. z³.

W trakcie dyskusji senatorowie podnosili kwestie dotycz¹ce m.in. dodatkowych dotacji
na renowacjê cmentarza na Monte Cassino. Pytano o zasady, wed³ug których ministerstwo
udziela dotacji podmiotowych, oraz o kontrolê i kryteria wydatkowania zgodne z za³o¿eniami
bud¿etowymi. Senatorowie chcieli te¿ wiedzieæ, czy s¹ œrodki bud¿etowe na zapewnienie fun-
kcjonowania TVP Polonia, i jak siê przedstawia kwestia dofinansowania projektu „Znaki cza-
su” w Toruniu.

Podczas wstêpnego rozpatrzenia projektu ustawy bud¿etowej na rok 2009 w czêœciach
w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji senatorowie zapoznali siê tak¿e
z objaœnieniami dotycz¹cymi projektu dochodów i wydatków bud¿etowych Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji na rok 2009.

W tej czêœci posiedzenia udzia³ wziêli cz³onkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – jej
przewodnicz¹cy Witold Ko³odziejski i Piotr Boroñ.

Przedstawiaj¹c projekt dochodów i wydatków bud¿etowych na 2009 r., przewodnicz¹cy
W. Ko³odziejski podkreœli³, ¿e to projekt bud¿etu, który okreœla poziom kosztów, jakie trzeba
ponieœæ, aby zrealizowaæ ustawowe zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Projekt pla-
nu wydatków na rok 2009 zosta³ zaplanowany w ³¹cznej kwocie 19 379 tys. z³ i zak³ada ich
wzrost, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bud¿etu na rok 2008 w kwocie 14 682
tys. z³, o 4 697 tys. z³. Na wzrost planowanych wydatków w 2009 r. z³o¿y³o siê m.in. niezbêdne
zwiêkszenie zatrudnienia w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które w ubieg³ym roku
by³a zmuszona ograniczyæ o 13 etatów kalkulacyjnych.

Projekt planu dochodów bud¿etowych na 2009 r. zosta³ zaplanowany na ³¹czn¹ kwotê
16 669 tys. z³, obecnie szacuje siê natomiast, ¿e przewidywane wykonanie dochodów KRRiT
w roku 2008 wyniesie oko³o 30 693 tys. z³. Przewodnicz¹cy W. Ko³odziejski, odnosz¹c siê do
planowanych dochodów bud¿etowych, podkreœli³, ¿e pobierane op³aty koncesyjne s¹ to
dochody, które zasilaj¹ bezpoœrednio bud¿et pañstwa, a nie bud¿et Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, i w ró¿nych latach kszta³tuj¹ siê na ró¿nych poziomach.

Przewodnicz¹cy KRRiT zaznaczy³, ¿e sejmowa Komisja Kultury i Œrodków Przekazu
w trakcie swoich prac ograniczy³a bud¿et Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2009 r. do
kwoty oko³o 14 600 tys. z³, co uniemo¿liwi prawid³owe wykonywanie na³o¿onych na ni¹ za-
dañ ustawowych.

* * *
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Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Gospodarki Narodowej.
W pierwszym punkcie porz¹dku dziennego rozpatrzono ustawê o zmianie ustawy – Pra-

wo o ruchu drogowym. Nowelizacjê, uchwalon¹ na podstawie projektu wypracowanego przez
komisjê sejmow¹, omówi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt.
Ustawa umo¿liwi zarejestrowanie pojazdów zabytkowych poprzez nabicie numerów identyfi-
kacyjnych w tych, w których nie by³y one pierwotnie naniesione.

Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które
przedstawi³o jedn¹ uwagê legislacyjn¹ do rozpatrywanej nowelizacji sejmowej.

W zwi¹zku z tym, ¿e sejmowa nowela nie wzbudzi³a kontrowersji wœród senatorów, prze-
wodnicz¹cy obradom senator Tomasz Misiak zg³osi³ formalnie poprawkê proponowan¹ przez
senackie biuro legislacyjne.

W wyniku g³osowania Komisja Gospodarki Narodowej jednomyœlnie przyjê³a przedstawio-
ny wniosek oraz ca³oœæ ustawy wraz z przyjêt¹ poprawk¹. Na sprawozdawcê stanowiska ko-
misji w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym wybrano senatora Stanis³awa
Jurcewicza.

Nastêpnie rozpatrzono ustawê o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Nowelizacjê, uchwalon¹ na podstawie projektu poselskiego, omówi³ wiceminister infras-
truktury J. Engelhardt. Przyjête przez Sejm rozwi¹zanie zmierza do uchylenia przepisów doty-
cz¹cych obowi¹zku wydawania kierowcom z pañstw trzecich, którzy zdecyduj¹ siê
wykonywaæ w Polsce zawód kierowcy, karty kwalifikacji kierowcy. W zamian ustawa
przewiduje zast¹pienie tego dokumentu odpowiednim wpisem w prawie jazdy.

Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego zg³osi³ dwie uwagi o charakterze legisla-
cyjnym, doprecyzowuj¹ce zapisy ustawy sejmowej.

W dyskusji senatorowie interesowali siê m.in. okresem obowi¹zywania prawa jazdy z ta-
kim wpisem, a tak¿e mo¿liwoœciami jego odebrania. Na pytania senatorów odpowiada³ dyrektor
Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bogdanowicz.

Dwie poprawki zaproponowane przez biuro legislacyjne zg³osi³ senator Henryk WoŸniak.
W wyniku g³osowania Komisja Gospodarki Narodowej popar³a je jednomyœlnie, a nastêpnie
przyjê³a ca³oœæ sejmowej nowelizacji wraz z zaakceptowanymi zmianami. Na sprawozdawcê
stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym wyznaczono senatora Tadeusza Gruszkê.

W trzecim punkcie porz¹dku dziennego rozpatrywano ustawê o zmianie ustawy o indywi-
dualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Przyjêcie ustawy, uchwalonej
z przed³o¿enia Rady Ministrów, rekomendowa³ senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej Marek Bucior. Ustawa ma umo¿liwiæ gromadzenie wiêkszych oszczê-
dnoœci na indywidualnych kontach emerytalnych, a tak¿e zachêciæ osoby, które dotychczas nie
korzysta³y z tej formy oszczêdzania, do uczestnictwa w tym systemie.

Sejm, nowelizuj¹c ustawê o indywidualnych kontach emerytalnych, zgodzi³ siê na dwu-
krotne zwiêkszenie dotychczasowego rocznego limitu wp³at na IKE (obecnie oko³o 4,5 tys. z³,
po nowelizacji oko³o 9 tys. z³). Mia³by on wynosiæ trzykrotnoœæ przeciêtnego prognozowanego
miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Trzykrotnoœæ œredniego
wynagrodzenia bêdzie ustalana na podstawie projektowanego œredniego miesiêcznego wy-
nagrodzenia w projekcie bud¿etu albo na podstawie prowizorium bud¿etowego. Limit wp³at na
IKE w kolejnym roku nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ w roku poprzednim. Przewidziano te¿ uelastycz-
nienie zasad zwrotu i wyp³aty pieniêdzy z indywidualnych kont emerytalnych.

Obecnie, jeœli chce z nich skorzystaæ osoba, która nie spe³nia warunków do wyp³aty œrod-
ków z IKE, musi rozwi¹zaæ umowê oszczêdzania. Otrzymuje wtedy zwrot zgromadzonych
œrodków, pomniejszonych o 19-procentowy podatek od dochodów kapita³owych. Po noweli-
zacji czêœciowy zwrot œrodków ma byæ mo¿liwy bez rozwi¹zywania umowy, byleby zosta³ za-
p³acony od nich podatek. Wyp³ata zgromadzonego kapita³u ma byæ równie¿ mo¿liwa w ratach.

W 2007 r. by³y 915 492 indywidualne konta emerytalne, na których zgromadzono 1 864 mln z³.
Jest to wzrost o ponad 40% w stosunku do 2006 r.
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Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali siê z opini¹ senackiego biura legislacyjne-
go, które zg³osi³o dwie uwagi o charakterze legislacyjnym, doprecyzowuj¹ce zapisy sejmowej
nowelizacji.

W dyskusji senatorowie interesowali siê m.in. danymi dotycz¹cymi liczby osób korzysta-
j¹cych z otwartych kont emerytalnych, pytali tak¿e o ocenê stanu ich zamo¿noœci.

Odpowiedzi na pytania senatorów udziela³ wiceminister M. Bucior. W swojej wypowiedzi
negatywnie odniós³ siê do poprawek zaproponowanych przez senackie biuro legislacyjne.

Wniosek o wprowadzenie tych zmian zg³osi³ natomiast formalnie senator Stanis³aw
Iwan. W g³osowaniu nie uzyska³y one jednak poparcie wiêkszoœci komisji (3 senatorów by³o
za, 6 – przeciw, a 6 osób wstrzyma³o siê od g³osu). Wobec wyników g³osowania przewodni-
cz¹cy obradom senator T. Misiak przedstawi³ wniosek o przyjêcie bez poprawek nowelizacji
ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. Wniosek przyjêto 10 g³osami, od g³osowania
wstrzyma³o siê 6 osób. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w sprawie noweli sejmowej wy-
brano senatora H. WoŸniaka.

Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej przyst¹piono do rozpatry-
wania ustawy o emeryturach pomostowych. Za³o¿enia ustawy, uchwalonej na podstawie pro-
jektu rz¹dowego i wywo³uj¹cej szereg kontrowersji spo³ecznych, m.in. ze wzglêdu
ograniczenie liczby osób uprawnionych do otrzymania tego typu œwiadczeñ, przedstawi³ wice-
minister M. Bucior. W konsekwencji rozwi¹zañ przyjêtych przez Sejm po 1 stycznia 2009 r. na
wczeœniejsz¹ emeryturê mog³oby przejœæ czterokrotnie mniej osób ni¿ obecnie, a w 2020 r.
uprawnienie to wygas³oby ca³kowicie.

Ustawa o emeryturach pomostowych zak³ada, ¿e bêd¹ one przys³ugiwaæ osobom
spe³niaj¹cym ³¹cznie kilka warunków. Przede wszystkim musz¹ one rozwi¹zaæ stosunek pra-
cy i byæ urodzone po 31 grudnia 1948 r. Przed 1 stycznia 1999 r. musia³y co najmniej przez 15 lat
wykonywaæ prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Kolejny waru-
nek wymaga, aby przechodz¹cy na emeryturê pomostow¹ skoñczy³ 55 lat (kobiety) lub 60 lat
(mê¿czyŸni). Konieczny bêdzie te¿ odpowiedni sta¿ ubezpieczeniowy – 20 lat dla kobiet
i 25 dla mê¿czyzn.

Dla pewnych grup zawodowych ustawa przewiduje ³agodniejsze wymogi co do wieku
emerytalnego i liczby przepracowanych lat. S¹ to m.in.: piloci i personel pok³adowy samolo-
tów, dokerzy, hutnicy zatrudnieni przy wielkich piecach, maszyniœci. Musz¹ mieæ oni ukoñczo-
ne 50 lat (kobiety) lub 55 lat (mê¿czyŸni). Dziesiêcioletni sta¿ pracy natomiast wystarczy np.
nurkom, ratownikom górskim, rybakom morskim, osobom zatrudnionym bezpoœrednio przy
przetwórstwie materia³ów zawieraj¹cych azbest. Po wygaœniêciu ustawy tak¿e te grupy utrac¹
jednak prawo do wczeœniejszego odejœcia na emeryturê, mimo ¿e bêd¹ wykonywaæ takie sa-
me prace jak ich koledzy kilka lat wczeœniej. Zdaniem zwi¹zkowców, zdecydowanie przeciwnych
przyjêciu ustawy w kszta³cie zaakceptowanym przez Sejm, to dowód, ¿e w ustawie o „pomos-
tówkach” decyduj¹ce znaczenie maj¹ nie wzglêdy medyczne, które jako jedyne wskazuje
rz¹d, lecz potrzeba zmniejszenia wydatków bud¿etowych.

Przy ocenie prawa do „pomostówki” szczególnie istotna bêdzie definicja pracy w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Praca w szczególnych warunkach to ta-
ka, z któr¹ wi¹¿e siê ryzyko mog¹ce z wiekiem powodowaæ trwa³e uszkodzenie zdrowia. Mimo
profilaktyki wykonywanie tej pracy stawia przed pracownikami wymagania przekraczaj¹ce ich
mo¿liwoœci zdrowotne, zwi¹zane z procesem starzenia siê, co powa¿nie utrudnia pracê na do-
tychczasowym stanowisku. Za³¹cznik do ustawy zawiera 37 rodzaje pracy w szczególnych
warunkach. To m.in. praca przy przeróbce wêgla i rud metali, urabianiu minera³ów skalnych,
pod ziemi¹, przy obs³udze pieców odlewniczych, kuciu rêcznym w kuŸniach, prze³adunku stat-
ków, poszukiwaniu ropy naftowej, w podziemnych kana³ach œciekowych, przy przetwórstwie
azbestu.

Za pracê w szczególnym charakterze ustawa uznaje tak¹, w której od sprawnoœci praco-
wnika zale¿y bezpieczeñstwo publiczne, ¿ycie i zdrowie innych. Do wykonuj¹cych j¹ zaliczani
bêd¹ m.in.: maszyniœci, piloci, operatorzy ¿urawi i reaktorów j¹drowych, elektromonterzy usu-
waj¹cy awarie, nauczyciele oœrodków wychowawczych i schronisk dla nieletnich, personel do-
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mów pomocy spo³ecznej, personel medyczny oddzia³ów psychiatrycznych oraz zespo³ów
operacyjnych i anestezjologii pracuj¹cy na ostrych dy¿urach.

Od 1 stycznia 2009 r. prawo do odejœcia na wczeœniejsz¹ emeryturê utraci wiêkszoœæ na-
uczycieli (przede wszystkim pracuj¹cych przy tablicy), artyœci (np. muzycy), dziennikarze,
znaczna grupa pracowników kolei (m.in. kasjerki czy konduktorzy), kierowcy autobusów miej-
skich, tramwajów, ciê¿arówek. W sumie mo¿liwoœæ zakoñczenia pracy zawodowej o 5 lat
wczeœniej bêdzie mia³o nieca³e 250 tys. osób, czyli oko³o 800 tys. osób mniej ni¿ obecnie.

Uzasadnieniem doœæ drastycznego ograniczenia liczby osób uprawnionych do wczeœn-
iejszych emerytur s¹ dla rz¹du, oprócz medycznych, wzglêdy bud¿etowe i demograficzne.
Wed³ug wyliczeñ resortu pracy w sumie koszt „pomostówek” wyniesie 12, 7 mld z³. Ministerst-
wo podkreœla, ¿e i tak liczba emerytów w Polsce bêdzie stale ros³a.

Uprawnieni do „pomostówek” otrzymaj¹ œwiadczenie w wysokoœci 100% emerytury obli-
czonej dla osoby w wieku 60 lat, która by³aby waloryzowana wed³ug tych samych zasad, co
emerytury i renty z FUS. Po œmierci osoby pobieraj¹cej emeryturê pomostow¹ jego najbli¿si
bêd¹ mieli prawo do renty rodzinnej oraz dodatku dla sierot.

Ustawa przewiduje rekompensatê dla osób, które rozpoczê³y pracê przed 1 stycznia
1999 r., co najmniej 15 lat przepracowa³y w szczególnych warunkach, a teraz strac¹ prawo do
wczeœniejszej emerytury. Rekompensata ma podwy¿szaæ podstawê obliczenia emerytury,
ale na razie nie wiadomo, wed³ug jakich zasad bêdzie siê to odbywaæ.

Gdyby ustawa o „pomostówkach” nie wesz³a w ¿ycie od 1 stycznia 2009 r., np. z powodu
weta prezydenta, nikt nie móg³by odejœæ na wczeœniejsz¹ emeryturê. Ustawa z 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, daj¹ca takie prawo, wygasa bowiem z koñcem br.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego
Kancelarii Senatu, w której przedstawiono kilka uwag o charakterze ogólnym, a tak¿e doprecy-
zowuj¹cym przepisy ustawy sejmowej. Poniewa¿ nie mia³y one postaci konkretnych zapisów,
przewodnicz¹cy komisji senator T. Misiak zwróci³ siê do przedstawicieli strony rz¹dowej
o wspólne wypracowanie z senackim biurem legislacyjnym odpowiednich poprawek, które
nastêpnie mog³yby zostaæ zg³oszone na posiedzeniu plenarnym Izby.

W zwi¹zku z licznymi kontrowersjami wokó³ ustawy senatorowie zapoznali siê z opiniami
przedstawicieli zwi¹zków zawodowych, m.in. Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi¹zków Zawodo-
wych, OPZZ ZZ „Przeróbka” i Forum Zwi¹zków Zawodowych. W swoich wyst¹pieniach zarzucali
oni m.in. brak konsultacji i porozumienia ze stron¹ spo³eczn¹, wskazywali na niekonstytucyjnoœæ
zapisów odbieraj¹cych pracownikom prawa nabyte, sygnalizowali tak¿e zaskar¿enie ustawy do
Trybuna³u Konstytucyjnego. Apelowali o odrzucenie rozpatrywanej ustawy sejmowej.

„Nie mo¿e byæ tak, ¿e funduje siê ludziom przymus pracy za beznadziejne wynagrodze-
nie. Pracodawcy powinni zapewniæ p³ace, które mimo prawa do wczeœniejszej emerytury za-
chêc¹ ludzi, by pozostawali aktywni zawodowo” – przekonywa³ Leszek Miêtek z OPZZ.

„Ca³y czas jesteœmy gotowi do dialogu. Dlatego przychodzimy do parlamentu, zg³asza-
my poprawki, chc¹c pokazaæ niezadowolenie spo³eczne ze zmian proponowanych przez
rz¹d. Obserwujemy jednak wy³¹cznie mechaniczne g³osowanie pod dyktando rz¹du. W takiej
sytuacji nie wiemy ju¿, po co siê nas zaprasza, skoro i tak nikt nie jest gotowy do merytorycz-
nych rozmów” – mówi³a wiceprzewodnicz¹ca OPZZ Wies³awa Taranowska.

Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan” Jeremi Mordasewicz wskazywa³ natomiast na koniecznoœæ zmiany dotychczas
obowi¹zuj¹cych zapisów, poniewa¿ koszty ich funkcjonowania ponosz¹ wszyscy podatnicy.
Jego zdaniem, za rozwi¹zaniami zaproponowanymi przez rz¹d przemawiaj¹ argumenty finan-
sowe. Jak wyjaœnia³, wczeœniejsze emerytury kosztuj¹ bud¿et oko³o 13 mld z³ rocznie, „pomo-
stówki” w szczytowym okresie zaœ bêd¹ kosztowa³y 1 mln z³ rocznie.

J. Mordasiewicz przekonywa³, ¿e brak porozumienia co do emerytur pomostowych nie
jest konfliktem miêdzy zwi¹zkami zawodowymi a pracodawcami, ale miêdzy tymi, którzy maj¹
przywilej przejœcia na wczeœniejsz¹ emeryturê, a tymi, którzy musz¹ na nie zapracowaæ. Jego
zdaniem, zwi¹zkowcy, wystêpuj¹c przeciwko rozwi¹zaniom zawartym w ustawie o emerytu-
rach pomostowych, broni¹ przede wszystkim swoich interesów zwi¹zkowych.
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Wiceminister pracy M. Bucior podkreœli³ natomiast, ¿e reformê emerytaln¹ wymuszaj¹
zmiany pokoleniowe i spadaj¹ca liczba urodzin. Jego zdaniem, trzeba planowaæ swoj¹ karierê
zawodow¹, kszta³ciæ siê, tak aby móc w starszym wieku przekwalifikowaæ siê i wykonywaæ l¿ejsz¹
pracê. „Apelujemy o takie dzia³anie, zachêcaj¹c nawet tych, którzy ju¿ nabyli prawo do wczeœ-
niejszej emerytury, aby realizowali je jak najpóŸniej. Tylko to da im wy¿sze œwiadczenie w ko-
lejnych latach” – przekonywa³ wiceminister M. Bucior.

W dyskusji senatorowie pytali m.in. o przyjête w ustawie kryteria, przeprowadzenie kon-
sultacji spo³ecznych i porozumienia ze stron¹ zwi¹zkow¹. Interesowano siê tak¿e wymiarem
finansowym, spo³ecznym i fiskalnym proponowanych rozwi¹zañ. Niektórzy senatorowie
wskazywali na niesprawiedliwoœæ obecnie funkcjonuj¹cego systemu emerytalnego. Inni pytali
natomiast o sens dyskusji nad t¹ ustaw¹ wobec szybkiego tempa prac nad ni¹ i deklarowanej
woli szybkiego jej uchwalenia.

Wniosek o odrzucenie ustawy o emeryturach pomostowych zg³osi³ senator Krzysztof
Majkowski. Wprowadzenie kilkudziesiêciu poprawek zaproponowa³ senator Stanis³aw Kogut.
Senator S. Iwan zg³osi³ natomiast wniosek o przyjêcie ustawy sejmowej bez poprawek.
Do opinii i uwag podnoszonych w trakcie dyskusji odniós³ siê wiceminister pracy i polityki spo-
³ecznej M. Bucior.

Pierwszy poddano pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, dotycz¹cy odrzucenia usta-
wy sejmowej w ca³oœci. Nie uzyska³ on poparcia wiêkszoœci komisji – 7 senatorów by³o za,
8 przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu. Nastêpnie przeg³osowano wniosek o przyjêcie
ustawy bez poprawek. Wniosek zosta³ zaakceptowany przez komisjê 8 g³osami, 7 osób by³o
przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu.

Senator S. Kogut przedstawione przez siebie poprawki zg³osi³ zatem jako wnioski mniej-
szoœci, poparte m.in. przez senatorów K. Majkowskiego, Grzegorza Banasia i T. Gruszkê. S¹
one zgodne z propozycjami zg³aszanymi przez zwi¹zki zawodowe. Proponowane poprawki
przewiduj¹ m.in. przyznanie prawa do „pomostówek” kierowcom ciê¿arówek, listonoszom,
osobom pracuj¹cym poza pomieszczeniami zamkniêtymi, w ha³asie, w systemie zmianowym
nocnym, nauczycielom pracuj¹cym przy tablicy, konduktorom, zwrotniczym na kolei i w me-
trze, muzykom graj¹cym na instrumentach dêtych, kierowcom autobusów – tak¿e wtedy, gdy
nie s¹ zatrudnieni w transporcie publicznym.

Po raz kolejny pojawi³a siê te¿ poprawka zawieraj¹ca wniosek o niewygasanie emerytur
pomostowych. Inna z kolei ma na celu rozszerzenie prawa do rekompensat za pozbawienie
mo¿liwoœci przejœcia na wczeœniejsz¹ emeryturê dla osób, którym przys³ugiwa³aby ona zgod-
nie z obecnymi przepisami. Musia³yby one mieæ przepracowane co najmniej 15 lat w szczegól-
nych warunkach, ale niekoniecznie przed 1 stycznia 1999 r., lecz a¿ do koñca br., czyli do
momentu, w którym przestan¹ znajdowaæ siê w grupie uprawnionych do wczeœniejszej
emerytury.

Ustalono, ¿e w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej przyjêcie bez poprawek ustawy
o emeryturach pomostowych zarekomenduje Izbie senator T. Misiak. Na sprawozdawce wnio-
sków mniejszoœci natomiast wybrano senatora S. Koguta.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej rozpatrzono ustawê o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych.

Przyjêcie nowelizacji, uchwalonej przez Sejm z przed³o¿enia rz¹dowego rekomendowa³
senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt, któremu towarzyszy³
wicedyrektor Departamentu Kolejnictwa w tym resorcie Tomasz Warsza. Na posiedzeniu obecni
byli tak¿e przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe SA – dyrektor Biura Geodezji Kolejowej
Ewa Œwiniarska i dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego Janusz Martyñski.

Nowela, w intencji projektodawcy, ma spowodowaæ przyspieszenie realizacji inwestycji
kolejowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Jej zasadniczym celem jest uproszczenie
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i przyspieszenie postêpowania w procesie przygotowywania inwestycji kolejowych o znaczeniu
pañstwowym.

Projektowane zmiany ustanawiaj¹ tzw. szybk¹ œcie¿kê inwestycyjn¹. PLK bêd¹ mog³y
wystêpowaæ do wojewody o wydanie decyzji, dotycz¹cej ustalenia lokalizacji linii kolejowej
o znaczeniu pañstwowym. Obecnie nale¿y to do zadañ ministra infrastruktury, który kieruje do
wojewody wnioski PLK.

Linia kolejowa o znaczeniu pañstwowym to linia, której budowa, utrzymanie i eksploata-
cja jest uzasadniona wa¿nymi wzglêdami gospodarczymi, spo³ecznymi i ekonomicznymi.

Wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej bêdzie automatycznie decyzj¹ wy-
w³aszczeniow¹. Do wojewody bêdzie nale¿eæ obowi¹zek powiadamiania w³aœcicieli nierucho-
moœci o wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji dotycz¹cej budowy linii kolejowej.
Z dniem uprawomocnienia siê takiej decyzji PLK bêd¹ nabywaæ prawo u¿ytkowania gruntów,
wydzielonych pod linie kolejowe. Wysokoœæ odszkodowania bêdzie ustalana w drodze negocja-
cji z w³aœcicielami nieruchomoœci. Odszkodowania za przejête nieruchomoœci bêd¹ wyp³acane
przez PLK, a nie jak dotychczas przez Skarb Pañstwa. Ma to pozwoliæ na czêœciowe uniezale¿-
nienie lokalizacji linii kolejowych od uwarunkowañ bud¿etowych. Proponowane zmiany stwarza-
j¹ szanse na odbiurokratyzowanie i skrócenie procedur inwestycyjnych i znaczne ich
przyœpieszenie, co jest szczególnie wa¿ne w okresie przygotowañ Polski do Euro 2012.

Podczas posiedzenia po³¹czone komisje zapozna³y siê z uwagami Biura Legislacyjnego
Kancelarii Senatu.

W g³osowaniu zdecydowano o zaproponowaniu Senatowi wprowadzenia poprawki do
ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych, o charakterze legislacyjnym, zbie¿nej z uwag¹ senackiego biura. Na sprawozdawcê
stanowiska po³¹czonych komisji w tej sprawie wybrano senatora Andrzeja Owczarka.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci rozpatrywano ustawê o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych.

Nowelizacjê, uchwalon¹ przez Sejm 6 listopada br., przedstawi³ przewodnicz¹cy Komisji
Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski. Przypomnia³, ¿e jest ona wynikiem inicjatywy
senackiej przyjêtej na podstawie projektu Komisji Ustawodawczej, wykonuj¹cego wyrok Try-
buna³u Konstytucyjnego z 28 listopada ub.r. Ustawa stwarza s¹dowi dyscyplinarnemu podsta-
wê prawn¹ do oceny zasadnoœci zastrze¿enia prokuratora, ¿e dokumenty za³¹czone do
wniosku o uchylenie immunitetu sêdziego nie mog¹ byæ udostêpniane sêdziemu z uwagi na
dobro wymiaru sprawiedliwoœci. W toku prac legislacyjnych w Sejmie senacki projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych przyjêto bez poprawek.

Podczas posiedzenia przedstawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu nie mia³a
uwag o charakterze legislacyjnym. Ustawa nie budzi³a tak¿e zastrze¿eñ senatorów.

Senator K. Kwiatkowski zg³osi³ wniosek o przyjêcie ustawy sejmowej bez poprawek,
podkreœlaj¹c, ¿e czas dope³niæ dzie³a podjêtego przez Komisjê Ustawodawcz¹. Komisje przy-
jê³y przedstawiony wniosek 7 g³osami, przy jednym wstrzymuj¹cym siê. Na sprawozdawcê
stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
wybrano senatora Leona Kieresa.

Podczas wspólnego posiedzenia rozpatrzono tak¿e ustawê o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Na temat sejmowej nowelizacji,
uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rz¹dowego i zawieraj¹cej przepisy maj¹ce na
celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, g³os zabrali wicedyrektor Departamentu Legislacy-
jno-Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Jan Bo³onkowski oraz ekspert Komisji Kodyfi-
kacyjnej Prawa Cywilnego Karol Weitz.

Nowela zmierza do reformy regulacji miêdzynarodowego postêpowania cywilnego (miê-
dzynarodowego prawa postêpowania cywilnego), zawartej w czêœci czwartej kodeksu postêpo-
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wania cywilnego, oraz do wprowadzenia do polskiego prawa, przede wszystkim do kodeksu
postêpowania cywilnego, przepisów uzupe³niaj¹cych i wykonuj¹cych regulacje rozporz¹dzenia
(WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. i rozporz¹dzenia (WE)
nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r.

W g³osowaniu po³¹czone komisje opowiedzia³y siê za przyjêciem bez poprawek ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Na spra-
wozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora L. Kieresa.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci kontynuowano rozpatrywanie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach s¹do-
wych w sprawach cywilnych. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odby³o siê 4 listopada br.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. wicedyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Jan Bo³onkowski, dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej
w Urzêdzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Stec, dyrektor Jerzy Bañka ze
Zwi¹zku Banków Polskich, Patrycja Rogowska-Tomaszycka i Dorota Juzali z Polskiej Konfed-
eracji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, prezes Stowarzyszenia Syndyków, Rzeczo-
znawców i Doradców Gospodarczych Polska–Europa Irena Buczyñska, wiceprezydent
Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeñ Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów Witold Missala
oraz dyrektor generalny Konferencji Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce Andrzej Roter.

W zwi¹zku z propozycjami poprawek, zg³oszonymi na poprzednim posiedzeniu przez
Zwi¹zek Banków Polskich, przewodnicz¹cy obradom senator Krzysztof Kwiatkowski zwróci³
siê do przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwoœci o odniesienie siê do postulowanych wó-
wczas zmian. W imieniu resortu sprawiedliwoœci g³os zabra³ wicedyrektor Departamentu Le-
gislacyjno-Prawnego J. Bo³onkowski, który negatywnie oceni³ poprawki proponowane przez
zwi¹zek. Podkreœli³, ¿e zmieni³yby one ca³¹ filozofiê przyjêtej przez Sejm regulacji. Podobne
stanowisko przedstawi³a dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej w Urzêdzie Ochrony
Konkurencji i Konsumentów M. Stec.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele organizacji finansowych oraz stowarzyszeñ
zrzeszaj¹cych syndyków zwracali natomiast uwagê na potrzebê wprowadzenia poprawek do
rozpatrywanej ustawy sejmowej. Propozycje zmian dotyczy³y m.in. wyd³u¿enia vacatio legis,
wspó³pracy upad³ego z syndykiem, zaspokajania roszczeñ wierzycieli, a tak¿e postêpowania
upad³oœciowego wobec d³u¿nika pozostaj¹cego w zwi¹zku ma³¿eñskim.

W trakcie dyskusji senatorowie podkreœlali skomplikowan¹ materiê ustawy i wyra¿ali
dezaprobatê dla braku konsultacji z zainteresowanymi œrodowiskami, m.in. z syndykami, na
etapie prac sejmowych. Przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej senator K. Kwiatkowski
zwróci³ siê do Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu z proœb¹ o przygotowanie roboczego
zestawienia wszystkich zmian proponowanych w ustawie i poinformowa³ o zwo³aniu kolejnego
posiedzenia w tej sprawie na 18 listopada br. w celu wypracowania ostatecznego stanowiska
po³¹czonych komisji.

14 listopada 2008 r.

W pierwszym punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej rozpatrzono ustawê o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
oraz niektórych innych ustaw.

Przyjêcie ustawy sejmowej, uchwalonej na podstawie przed³o¿enia rz¹dowego, rekomen-
dowa³ senatorom wiceminister pracy i polityki spo³ecznej Marek Bucior. Zapoznano siê tak¿e
z uwagami Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.
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Mimo pewnych w¹tpliwoœci, czy planowane zmiany, zmierzaj¹ce do podwy¿szenia limitu
wp³at na IKE oraz do umo¿liwienia wyp³acania z nich pieniêdzy w ratach, przynios¹ efekt w po-
staci zwiêkszenia liczby kont, senatorowie postanowili zaproponowaæ wprowadzenie 2 popra-
wek o charakterze legislacyjnym. Ustawa trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu, a jej
przyjêcie wraz z zaakceptowanymi zmianami w imieniu komisji zarekomenduje senator Kazi-
mierz Jaworski.

Podczas posiedzenia senatorowie pracowali tak¿e nad ustaw¹ o emeryturach pomosto-
wych. Po kilkugodzinnej dyskusji nie dosz³o do g³osowania nad zg³oszonymi w jej toku po-
prawkami i senatorowie postanowili kontynuowaæ rozpatrywanie tej ustawy na nastêpnym
posiedzeniu, 18 listopada br.

Podczas posiedzenia senatorowie deklarowali pe³n¹ gotowoœæ do debaty nad wszystkimi
propozycjami poprawek do ustawy o „pomostówkach”. Chcieli m.in. dowiedzieæ siê od obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du wiceministra pracy i polityki spo³ecznej M. Buciora, czy
rz¹d zamierza do koñca forsowaæ zaproponowane przez siebie przepisy mimo niezadowolenia
spo³ecznego, czy te¿ jest gotów przychyliæ siê do zg³aszanych propozycji poprawek.

Jak mówi³ senator Jan Rulewski, nie chodzi przecie¿ o wygranie bitwy przez rz¹d, gdy ty-
si¹ce ludzi zostanie skrzywdzonych. Senator zg³osi³ te¿ poprawkê, zgodnie z któr¹ pracowni-
cy maj¹cy przepracowane 15 lat w szczególnych warunkach albo w szczególnym
charakterze, odchodz¹c na emeryturê, mieliby otrzymaæ odprawê pieniê¿n¹ w wysokoœci trzy-
miesiêcznego wynagrodzenia.

Pozosta³e poprawki zg³osi³ senator Stanis³aw Kogut. Przewiduj¹ one prawo do emerytu-
ry pomostowej dla: nauczycieli pracuj¹cych przy tablicy, kierowców ciê¿arówek przewo-
¿¹cych ³adunki powy¿ej 10 ton, elektroenergetyków, lekarzy i anestezjologów pracuj¹cych
w zespo³ach operacyjnych, ale niekoniecznie na ostrym dy¿urze. Zmiany proponowane przez
senatora dotyczy³y równie¿ wysokoœci sk³adek, jakie na specjalny Fundusz Emerytur Pomo-
stowych maj¹ wp³acaæ pracodawcy zatrudniaj¹cy pracowników w tzw. szczególnych warunkach.
Mia³yby one wynosiæ 3%, a nie 1, 5%, jak stanowi obecny projekt ustawy, i byæ p³acone ju¿ od
2009 r., a nie od 2010 r.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej M. Bucior wskazywa³, ¿e
w 2005 r. liczba osób, które odesz³y na wczeœniejsz¹ emeryturê, wynosi³a 84, 5 tys., w ub.r.
zaœ by³o ich ju¿ 176, 9 tys. Tê ostatni¹ porówna³ do ogólnej liczby osób, które zosta³y emeryta-
mi w 2007 r., a by³o ich 215 tys. „Oznacza to, ¿e tylko oko³o 38 tys. osób odesz³o na emeryturê
po uzyskaniu wymaganego ustawowo wieku 60 lat dla kobiet albo 65 lat dla mê¿czyzn. To za-
trwa¿aj¹ca statystyka, która pokazuje, jak wiele osób w Polsce korzysta z mo¿liwoœci wczeœniejsze-
go zakoñczenia ¿ycia zawodowego” – powiedzia³ wiceminister M. Bucior.

Dane przedstawione przez wiceministra potwierdza³y wyliczenia uczynione przez Pol-
sk¹ Konfederacjê Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Wynika z nich, ¿e w Polsce pracuje
tylko 28% osób w wieku 54–65 lat. Dla porównania w Szwecji to 70%, w Niemczech 50%,
a w Czechach 45%.

„Podaj¹c takie dane, trzeba g³oœno powiedzieæ, ¿e w Polsce jest najd³u¿szy w Europie ty-
dzieñ pracy, który np. we Francji wynosi tylko 35 godzin, a tak¿e s¹ u nas jedne z najni¿szych
p³ac, które nie zachêcaj¹ do kontynuowania pracy” – odpowiada³a obecna na posiedzeniu
wiceprzewodnicz¹ca OPZZ Wies³awa Taranowska.

Ostatecznie senatorowie zdecydowali, ¿e kolejne posiedzenie komisji w sprawie „pomo-
stówek” odbêdzie siê 18 listopada br. Do tego czasu rz¹d i Biuro Legislacyjne Kancelarii Sena-
tu przedstawi¹ swoje opinie na temat poprawek zg³oszonych przez senatorów.

Podczas posiedzenia nie zg³oszono natomiast zastrze¿eñ do ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz niektórych innych ustaw.

Przyjêcie nowelizacji rekomendowa³ senatorom wiceminister sprawiedliwoœci Zbigniew
Wrona. Ustawa uchwalona przez Sejm 6 listopada br. stanowi rozbudowan¹ nowelizacjê
przede wszystkim kodeksu rodzinnego, a tak¿e dostosowuje do niej uregulowania kodeksu
cywilnego, kodeksu postêpowania cywilnego, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o pomocy spo³ecznej.
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Projekt nowelizacji zosta³ przygotowany przez Radê Ministrów. Wniesiono tak¿e projekt
poselski w brzmieniu zbie¿nym z projektem rz¹dowym, przy czym za podstawê prac w Sejmie
przyjêto projekt rz¹dowy. Ustawa w toku prac legislacyjnych nie budzi³a kontrowersji, zaakcep-
towano jej kszta³t i nie wprowadzono poprawek do tekstu.

Rozpatrywana przez komisjê nowelizacja ma na celu uwzglêdnienie w prawie rodzinnym
zmian spo³ecznych, ekonomicznych oraz postêpu w medycynie, maj¹cych wp³yw lub mo-
g¹cych oddzia³ywaæ na relacje rodzinne, a które zaistnia³y od czasu przyjêcia kodeksu rodzin-
nego w dotychczasowym brzmieniu. Zmiany te rzutuj¹ m.in. na kwestie dotycz¹ce
pochodzenia dziecka, w³adzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców i dzieci czy stosunków
alimentacyjnych. W nowelizacji uzupe³niono przepisy w pewnych zakresach dotychczas nie-
regulowanych lub regulowanych niewystarczaj¹co, jak np. ustalenie i zaprzeczenie macie-
rzyñstwa. Wprowadzono do systemu prawnego definicjê pokrewieñstwa oraz powinowactwa,
a tak¿e okreœlono ustalanie linii i stopni pokrewieñstwa. Nowelizacja zawiera te¿ uregulowania
dotycz¹ce legitymacji procesowej w tych spawach. Instytucjê uznania dziecka zast¹piono uz-
naniem ojcostwa, które jest aktem wiedzy obojga rodziców. Ponadto zmieniono uregulowania
dotycz¹ce stosunków rodzice–dzieci na bardziej partnerskie dla obu stron; w zakresie za-
rz¹du maj¹tkiem dziecka, gdy w³adza rodzicielska przys³uguje tylko jednemu rodzicowi, wpro-
wadzono ustawowe obowi¹zki oraz procedury o charakterze kontrolnym. W zakresie
nazwiska dziecka przepisy przes¹dzaj¹ o równowadze obojga rodziców i dziecka. Ustawa
ustala zasadê kontaktów rodziców z dzieckiem, a tak¿e innych osób ni¿ rodzice jako prawo
i obowi¹zek, niezale¿nie od przys³ugiwania w³adzy rodzicielskiej, i przewiduje otwarty katalog
dzia³añ. Ponadto zmiana w kwestii kontaktów z dzieckiem czyni w ca³oœci zadoœæ wymogom
konwencji w sprawie kontaktów z dzieæmi, sporz¹dzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.,
i ma na celu polepszenie i wzmocnienie pozycji dziecka w sytuacjach, gdy jego kontakty z jed-
nym z rodziców lub innymi cz³onkami rodziny s¹ ograniczone ze wzglêdu na roz³¹czenie rodzi-
ny i zamieszkiwanie tych osób w ró¿nych krajach.

W wyniku g³osowania Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej wnios³a o przyjêcie bez po-
prawek ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy oraz niektórych innych
ustaw. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie podczas posiedzenia plenarnego
Izby wybrano senatora S. Koguta.
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Kontakty miêdzynarodowe

W dniach 3–5 listopada br., na zaproszenie Abdelkadera Bensalaha, przewodni-
cz¹cego Rady Narodu Algierii (odpowiednik polskiego Senatu), marsza³ek Bogdan Bo-
rusewicz przebywa³ z oficjaln¹ wizyt¹ w tym kraju. Marsza³kowi Senatu towarzyszyli
senatorowie: Stanis³aw Kogut, Grzegorz Banaœ, Marek Rocki, Marek Trzciñski, Jacek Swa-
koñ, a tak¿e przedsiêbiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej, zainteresowani
wspó³prac¹ gospodarcz¹ z Algieri¹. Wizyta mia³a charakter parlamentarno-gospodarczy.

Pierwszego dnia marsza³ek B. Borusewicz i delegacja Senatu RP z³o¿yli wizytê w Radzie
Narodu. Spotkali siê z przewodnicz¹cym A. Bensalahem i przedstawicielami wszystkich partii
w tej izbie.

Przewodnicz¹cy A. Bensalah podkreœli³, ¿e po d³ugotrwa³ym kryzysie politycznym od 10 lat
sytuacja w Algierii stabilizuje siê, wprowadzane s¹ wa¿ne zmiany legislacyjne, tak¿e konstytu-
cyjne. Przypomnia³, ¿e Rada Narodu powsta³a w wyniku przemian zapocz¹tkowanych na po-
cz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Kraj wszed³ na now¹ œcie¿kê rozwoju, uwzglêdniaj¹c¹
wielopartyjnoœæ i ró¿norodnoœæ polityczn¹, w sferze ekonomicznej zaœ – zmierzaj¹c¹ do gospo-
darki wolnorynkowej, opartej na w³asnoœci prywatnej.

Nawi¹zuj¹c do tradycyjnie dobrych stosunków polsko-algierskich, przewodnicz¹cy A. Bensa-
lah podkreœli³, ¿e liczy na wspó³pracê w wielu dziedzinach, m.in. na wymianê doœwiadczeñ we
wprowadzaniu przez Polskê przemian demokratycznych i wolnorynkowych, wykorzystanie pol-
skiej myœli naukowej i wyk³adowców przez powstaj¹ce w Algierii nowe uczelnie, a tak¿e na akty-
wnoœæ Polski w szeroko pojêtym wspieraniu jego kraju na forum Unii Europejskiej.

Pierwszego dnia marsza³ek B. Borusewicz wzi¹³ udzia³ tak¿e w inauguracji Polsko-Al-
gierskiego Forum Ekonomicznego. Otwieraj¹c forum, marsza³ek Senatu i przewodnicz¹cy
Rady Narodu Algierii A. Bensalah zachêcali polskich i algierskich przedsiêbiorców do wspól-
nych przedsiêwziêæ gospodarczych. Zdaniem B. Borusewicza, znaczenie Algierii jako partne-
ra gospodarczego Polski bêdzie ros³o z uwagi na zasoby ropy i gazu, które ten kraj posiada.
Obaj politycy podkreœlali, ¿e pozosta³o jeszcze wiele niezagospodarowanych obszarów
wspó³pracy polsko-algierskiej. Wed³ug marsza³ka Senatu, ze wzglêdu na potrzeby i zapocz¹t-
kowany proces przemian rynek Algierii jest bardzo ch³onny.

4 listopada br. marsza³ek B. Borusewicz rozmawia³ z Mustaf¹ Benbad¹, algierskim mini-
strem ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Gratuluj¹c Polakom osi¹gniêæ gospodarczych, mini-
ster podkreœli³, ¿e jego kraj pragnie skorzystaæ z polskich doœwiadczeñ w transformacji
ustrojowo-gospodarczej.

M. Benbada stwierdzi³, ¿e widzi, i¿ wiele polskich towarów i us³ug trafia do Algierii przez
poœredników, i dlatego stara siê nawi¹zywaæ bezpoœredni kontakt z przedstawicielami pol-
skich przedsiêbiorstw. Podkreœli³, ¿e Algieria jest zainteresowana zacieœnianiem wspó³pracy
z Polsk¹ i nawi¹zaniem bezpoœrednich kontaktów z przedstawicielami polskich firm.

Podczas spotkania marsza³ek B. Borusewicz wyrazi³ zadowolenie, ¿e Algieria staje siê
krajem stabilnym i bezpiecznym. Jak stwierdzi³, transformacja ustrojowa i gospodarcza okaza-
³a siê korzystna dla Polski, mimo ¿e koszty spo³eczne tych przemian by³y wysokie. Marsza³ek
wyrazi³ przekonanie, ¿e najlepiej przeprowadziæ g³êbokie reformy w krótkim czasie. Mar-
sza³ek podkreœli³, i¿ rozwojowi drobnej przedsiêbiorczoœci sprzyjaj¹ uproszczenie procedur
administracyjnych i stabilnoœæ podatkowa. Przypomina³, ¿e „poluzowanie gorsetu administra-
cyjnego” spowodowa³o w Polsce rozkwit drobnej przedsiêbiorczoœci. Zaznaczy³ równie¿, i¿
polskim b³êdem transformacji by³ brak stabilnoœci podatkowej.
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4 listopada br. delegacjê Senatu przyj¹³ prezydent Algierii Abdelaziz Buteflika. 5 listopa-
da marsza³ek i senatorowie wziêli udzia³ w uroczystym lunchu, wydanym przez prezydenta
Algierii. Uczestniczyli w nim tak¿e przewodnicz¹cy Ogólnochiñskiego Zgromadzenia Przed-
stawicieli Ludowych Wu Bangguo i by³y premier Hiszpanii José Aznar.

Podczas rozmów przeprowadzonych z prezydentem Algierii marsza³ek B. Borusewicz
przedstawi³ sytuacjê polityczn¹ i gospodarcz¹ naszego kraju, a tak¿e omówi³ reformy przepro-
wadzone na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Ten temat szczególnie zainteresowa³ pre-
zydenta, poniewa¿ – jak podkreœli³ – Algieria stoi u progu podobnych wyzwañ. Obecna go-
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spodarka jest gospodark¹ niedoboru, co powoduje, ¿e rynek tego kraju jest niezwykle
ch³onny. Prezydent Algierii stwierdzi³, ¿e w celu wzmocnienia wspó³pracy gospodarczej miê-
dzy naszymi pañstwami nale¿y reaktywowaæ Komitet Mieszany ds. Wspó³pracy Gospodar-
czej i Naukowo-Technicznej, który po raz ostatni spotka³ siê w 1986 r.

Marsza³ek B. Borusewicz przedstawi³ prezydentowi Algierii d¹¿enie polskich w³adz do
dywersyfikacji Ÿróde³ zaopatrzenia naszego kraju w surowce energetyczne. W trakcie odbytych
rozmów prezydent A. Buteflika zadeklarowa³ podjêcie bliskiej wspó³pracy politycznej i gospodar-
czej, obejmuj¹cej równie¿ ten obszar.

„Algieria chcia³aby wspieraæ Polskê w Afryce, szczególnie w krajach arabskich; oczeki-
wa³aby podobnego wsparcia i wzajemnoœci w jej stosunkach z Uni¹ Europejsk¹” – powiedzia³
marsza³ek B. Borusewicz dziennikarzom. „Prezydent deklarowa³ bardzo daleko id¹c¹
wspó³pracê i to nie by³a tylko formalna grzecznoœæ. WyraŸnie chce nawi¹zaæ do tych stosunków
gospodarczych, do poziomu stosunków na wszystkich szczeblach, które by³y miêdzy naszymi
krajami ponad 20 lat temu” – doda³ marsza³ek B. Borusewicz. Zdaniem marsza³ka, praktycz-
nym wymiarem wspó³pracy na forach miêdzynarodowych mo¿e byæ np. wzajemne wspieranie
kandydatur do organizacji miêdzynarodowych.

„W mojej ocenie Algieria jest dla nas bardzo wa¿nym partnerem” – oœwiadczy³ marsza³ek
w wypowiedzi dla prasy. Zwróci³ te¿ uwagê na nasz bardzo korzystny bilans handlowy z Algie-
ri¹. Jego zdaniem, to kraj bardzo atrakcyjny pod wzglêdem gospodarczym. Podkreœli³ rów-
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nie¿, ¿e tamtejszy rynek mo¿e byæ interesuj¹cy dla polskich przedsiêbiorców. Doda³, ¿e kraj
ten np. praktycznie nie wytwarza w³asnych produktów mlecznych.

5 listopada br. polska delegacja spotka³a siê z ministrem energii i górnictwa Chakibem
Khelilem. W trakcie rozmowy marsza³ek poinformowa³ o kontynuowaniu przez Polskê polityki
dywersyfikacji dostaw noœników energii. Jak stwierdzi³, w ramach tej strategii Algieria nale¿y
do potencjalnych dostawców surowców energetycznych. Minister Ch. Khelil podkreœli³, ¿e je-
go kraj jest wa¿nym dostawc¹ gazu, przede wszystkim do Francji, Hiszpanii, W³och, a tak¿e
Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Jak stwierdzi³, jego kraj jest otwar-
ty na potencjalnych partnerów, a czynniki ostateczne, decyduj¹ce o ich wyborze, to oferowana
cena i warunki. Organizowane s¹ tak¿e przetargi na poszukiwanie i eksploatacjê z³ó¿ ropy
i gazu – wolne i „transparentne”.

Algieria jest czo³owym dostawc¹ gazu do Unii Europejskiej. Znajduje siê na liœcie potencjal-
nych dostawców gazu skroplonego (LNG – Liquefied Natural Gas) dla projektowanego w Œwino-
ujœciu gazoportu. W sierpniu br. polski rz¹d uzna³, ¿e budowa terminalu LNG jest zgodna ze
strategicznym interesem Polski i postulatem dywersyfikacji Ÿróde³ i dróg dostaw gazu ziemne-
go oraz zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego i gospodarczego pañstwa. Za zapewnie-
nie dostaw skroplonego gazu ziemnego do szczeciñskiego terminalu bêdzie odpowiedzial-
ne PGNiG.

Wymiana handlowa Algierii z Polsk¹ wynios³a w zesz³ym roku 204 mln USD i w porówna-
niu z poprzednim rokiem wzros³a niemal dwukrotnie. Po 6 miesi¹cach br. wzajemne obroty
handlowe wynios³y 173, 5 mln USD, w tym 173, 4 mln USD stanowi³ polski eksport (wzrost
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o 192, 5% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.). Import w tym okresie wyniós³ 0, 1 mln
USD (spadek o 92%).

Podczas wizyty w Algierii marsza³ek B. Borusewicz i delegacja Senatu RP rozmawiali
tak¿e m.in. z premierem Algierii Ahmedem Ouyahi¹, ministrem przemys³u i promocji inwestycji
Hamidem Temmarem, a tak¿e Boualem Bessaiehem – przewodnicz¹cym Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Spotkano siê tak¿e z tamtejsz¹ Poloni¹. S¹ to przede wszystkim Polki, które poœlubi³y
Algierczyków studiuj¹cych w Polsce w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych. Spo³ecz-
noœæ polonijna w Algierii liczy oko³o 450 osób.

* * *

14 listopada br. w Sankt Petersburgu marsza³ek Bogdan Borusewicz wzi¹³ udzia³
w nadzwyczajnym spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy, zwo³anym z okazji 15. rocz-
nicy powo³ania do ¿ycia Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej.
W trakcie pobytu w Rosji marsza³ek spotka³ siê z tamtejsz¹ Poloni¹.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci senatów 15 pañstw europejskich. Dyskutowali
na temat roli izb wy¿szych parlamentów w rozwoju dialogu kulturowego i miêdzycywilizacyjne-
go. Poruszyli te¿ kwestie zwi¹zane z legislacyjnymi aspektami budowania wspólnych, europej-
skich standardów prawnych i humanitarnych.

Marsza³ek Senatu, który zabra³ g³os w sprawie standardów prawnych i humanitarnych, pod-
kreœli³, ¿e Polska, podobnie jak inne nowe kraje UE, ma za sob¹ doœwiadczenia zwi¹zane z przyj-
mowaniem unijnego prawodawstwa. Zaznaczy³, ¿e wraz z nim kraj przyj¹³ szereg standardów
prawnych. Doda³, ¿e nie uda siê jednak zadekretowaæ ani wolnoœci i demokracji, ani innowacyjno-
œci, ani oszczêdnoœci, ani poszanowania dla œrodowiska. Wskaza³ na potrzebê o¿ywiania ducha
praw i zakorzeniania ich w systemie wartoœci cywilizacyjno-kulturowych i w rodzimej kulturze.
Tym, zdaniem marsza³ka, oprócz dzia³alnoœci legislacyjnej powinny siê zajmowaæ parlamenty.
„Parlamenty powinny promowaæ i obejmowaæ mecenatem organizacje pozarz¹dowe, szczególnie
te, które monitoruj¹ przestrzeganie praw cz³owieka. Powinny byæ wyczulone na ³amanie praw wol-
nego przekazu medialnego oraz ws³uchiwaæ siê w g³osy obywateli, szczególnie tych, którzy doœ-
wiadczaj¹ niesprawiedliwoœci” – mówi³ marsza³ek B. Borusewicz.

Marsza³ek zaproponowa³, by w przysz³ym roku – w zwi¹zku z 20. rocznic¹ pierwszych
wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce i po wschodniej stronie muru berliñskiego
– w Warszawie odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie Stowarzyszenia Senatów Europy.
Zaproponowa³, by przeprowadziæ wówczas szczegó³ow¹ debatê na temat demokracji.

Marsza³ek B. Borusewicz podkreœli³, ¿e mo¿na mieæ wspania³¹ konstytucjê i spe³niaæ
wszelkie standardy prawne, a przy tym byæ krajem niedemokratycznym, jeœli nie ma w nim
wolnego dostêpu do mediów i nieskrêpowanego obiegu informacji. Zdaniem marsza³ka, pro-

ARODOWE

61

Delegacja Senatu RP
podczas rozmów w Algierii.

Od lewej senatorowie:
Marek Rocki, Jacek Swakoñ,

Grzegorz Banaœ, Stanis³aw Kogut
i Marek Trzciñski.



porcjonalna ordynacja wyborcza odbiera wyborcom parlamentarzystê. Staje siê on ogniwem
w maszynce do g³osowania, dlatego niezale¿noœæ parlamentarzysty zwi¹zanego z okrêgiem
wyborczym ma decyduj¹cy wp³yw na jakoœæ demokracji, a tak¿e legislacji.

W czasie spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy przyjêto deklaracjê, akcentuj¹c¹
rolê parlamentów w umacnianiu bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Jak napisano w niej,
„wraz z pojawieniem siê nowych zagro¿eñ bezpieczeñstwa powszechnego jednym z prioryte-
towych zadañ parlamentów staje siê umacnianie prawnych podstaw wspó³pracy miêdzynaro-
dowej przy przeciwdzia³aniu tym zagro¿eniom, przy tworzeniu nowej architektury bezpieczeñ-
stwa europejskiego, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturalnym i historycznym, wspólnym
stosunku narodów do zasadniczych wartoœci”.

Wczeœniej marsza³ek B. Borusewicz odwiedzi³ Dom Polski w Petersburgu, gdzie spot-
ka³ siê z przewodnicz¹cymi organizacji polonijnych pó³nocno-zachodniej Rosji. Rozmawia-
no m.in. o ich potrzebach polonijnych, o wspó³pracy tych organizacji z lokalnymi w³adzami.
Dzia³acze polonijni podkreœlali, ¿e w tym regionie jest zapotrzebowanie na kursy i nauczycieli
jêzyka polskiego. Podkreœlali, ¿e tak¿e wœród Rosjan widaæ obecnie spore zainteresowanie
nauk¹ polskiego jêzyka. Dzia³acze wskazywali te¿, ¿e ca³kiem niedawno nast¹pi³ prze³om
w podejœciu Polonii do polskiego pochodzenia – coraz chêtniej ludzie zaczêli siê do niego
przyznawaæ.

Dotychczas celem organizacji polonijnych by³o odnalezienie osób polskiego pochodze-
nia i zorganizowanie siê. Teraz dzia³alnoœæ ta koncentruje siê na odrestaurowywaniu i zacho-
wywaniu polskich miejsc pamiêci – od czasów powstania listopadowego po okres zsy³ek na
Sybir, na gromadzeniu pami¹tek po wielkich Polakach. Przedstawiciele organizacji polonijnych
mówili, ¿e udaje siê odzyskiwaæ koœcio³y katolickie i nawet budowaæ nowe. Podejmuj¹ tak¿e
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Federalnego Federacji Rosyjskiej.



prace nad odtwarzaniem i spisywaniem historii tutejszej Polonii. Wskazywali równie¿, ¿e Pola-
cy na tej ziemi s¹ rzecznikami polskiej racji stanu.

Podczas konferencji prasowej marsza³ek B. Borusewicz rozmawia³ z dziennikarzami
o sytuacji Polonii, a tak¿e odpowiada³ na ich pytania dotycz¹ce polskiej polityki zagranicznej.

Wieczorem marsza³ek Senatu wzi¹³ udzia³ w uroczystym koncercie z okazji 20-lecia
dzia³alnoœci Stowarzyszenia Kulturalno-Oœwiatowego „Polonia”. Podczas gali wrêczono od-
znaczenia pañstwowe wybitnym dzia³aczom polonijnym, a tak¿e uroczyœcie przekazano 10 Kart
Polaka.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz wzi¹³ udzia³ w uroczystej gali z okazji 20-lecia dzia³alnoœci Stowarzyszenia

Kulturalno-Oœwiatowego „Polonia”.





Kronika senacka

5 listopada br. w gmachu Senatu wicemarsza³ek Marek Zió³kowski otworzy³ wysta-
wê „Józef Pi³sudski na wileñskiej i grodzieñskiej ziemi”. T¹ ekspozycj¹ Senat, zgodnie ze
swoj¹ uchwa³¹ z 24 kwietnia br. w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileu-
szu 90-lecia odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê, wpisuje siê w ogólnopolskie obchody
uœwietniaj¹ce ten jubileusz.
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Otwarcie senackiej wystawy
„Józef Pi³sudski na wileñskiej

i grodzieñskiej ziemi”.



Otwieraj¹c wystawê, wicemarsza³ek M. Zió³kowski podkreœli³, ¿e Józef Pi³sudski jest
– obok Jana Paw³a II i Lecha Wa³êsy – najbardziej cenion¹ przez Polaków postaci¹ history-
czn¹ XX wieku. Senacka ekspozycja umo¿liwia poznanie tego, co tej drogiej Polakom po-
staci by³o szczególnie bliskie – jego ma³ej ojczyzny, która dziœ znajduje siê poza granicami
Polski. Jak doda³ wicemarsza³ek, „jeœli chcemy wiedzieæ coœ o osobach bliskich, to powin-
niœmy poznaæ to, co im by³o bliskie – powinniœmy poznaæ ich ziemiê ojczyst¹, ich rodzinê, ich
biografiê”.

Ideê wystawy i zakres tematyczny eksponatów przedstawi³ inicjator jej zaprezentowania
w Senacie, przewodnicz¹cy Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ senator
Andrzej Person. Jak powiedzia³, jej celem jest przypomnienie „serdecznej wiêzi ³¹cz¹cej Pi³sudskie-
go z ziemi¹, na której siê urodzi³, której s³u¿y³ i której nie chcia³ opuœciæ nawet po œmierci”. „Wy-
stawa jest tak¿e po to, by budziæ patriotycznego ducha wœród senatorów” – doda³.

Ekspozycja obejmuje 48 fotografii i jest fragmentem wystawy zorganizowanej przy finan-
sowym wsparciu Senatu i prezentowanej z okazji 140. rocznicy urodzin Józefa Pi³sudskiego
w grudniu ubieg³ego roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Zdjêcia przedstawiaj¹ m.in. ¿mu-
dzki rodowód marsza³ka, lata nauki w Wilnie, jego dzia³alnoœæ polityczn¹ i wojskow¹, ulubione
miejsca wypoczynku na GrodzieñszczyŸnie, a tak¿e uroczystoœci pogrzebowe zwi¹zane z je-
go œmierci¹ w 1935 r. Fotografie w wielu wypadkach pokazuj¹ marsza³ka nie tylko jako znane-
go polityka, ale tak¿e od strony prywatnej i rodzinnej. Wœród nich s¹ m.in. zdjêcia
Druskienników i Pikieliszek, gdzie marsza³ek wypoczywa³ z rodzin¹. Prezentowane plansze
zawieraj¹ tak¿e fragmenty jego wypowiedzi oraz informacje historyczne. Wœród zamieszczo-
nych tekstów szczególnie podkreœlono s³owa J. Pi³sudskiego, które dotycz¹ pamiêci historycznej:
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przesz³oœci, ten nie jest godzien szacunku teraŸniejszoœci ani
nie ma prawa do przysz³oœci” – mówi³ J. Pi³sudski w 1922 r.

W otwarciu wystawy, które odby³o siê w przerwie obrad Izby, uczestniczyli wicemarsza³ko-
wie, senatorowie oraz liczni goœcie. Wyst¹pi³ Chór Akademicki Politechniki Szczeciñskiej.

* * *

10 listopada br., pod honorowym patronatem marsza³ka Bogdana Borusewicza,
w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach po
raz pierwszy odby³o siê uroczyste wrêczenie tytu³ów „Ambasador Polszczyzny”. Tytu³y,
przyznawane za wybitne zas³ugi w krzewieniu piêknej, poprawnej i etycznej polszczyzny,
ustanowi³a Rada Jêzyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, która jest organem opinioda-
wczo-doradczym w sprawach jego u¿ywania. Uroczystoœæ zorganizowano w ramach obcho-
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Wystêp Chóru Akademickiego
Politechniki Szczeciñskiej
uœwietni³ otwarcie wystawy
poœwiêconej
Józefowi Pi³sudskiemu.



dów 90. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. Nagrody laureatom wrêczali m.in.
marsza³ek B. Borusewicz i wicemarsza³ek Krystyna Bochenek.

Marsza³ek B. Borusewicz powiedzia³, ¿e termin organizacji uroczystoœci w przeddzieñ
Œwiêta Niepodleg³oœci nie jest przypadkowy. „Jêzyk polski w historii narodu odegra³ ogromn¹
rolê. Polacy mimo represji zdo³ali zachowaæ mowê polsk¹, a wraz z mow¹ kulturê i obyczaje” –
przypomnia³.

Prowadz¹cy galê Jerzy Radziwi³owicz odczyta³ list marsza³ka Sejmu Bronis³awa Komorow-
skiego. Napisa³ on, ¿e dziêki przywi¹zaniu do wartoœci, determinacji i poœwiêceniu minionych
pokoleñ jêzyk polski przetrwa³ czasy zaborów. „Dumni jesteœmy, ¿e komunikujemy siê w tym
jêzyku. Ufam, ¿e dzisiejsza gala w przeddzieñ znamiennej rocznicy bêdzie równie¿ wyrazem
ho³du z³o¿onego obroñcom polskoœci” – napisa³ marsza³ek.
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Tytu³
„Ambasadora Polszczyzny w Mowie”
otrzyma³ arcybiskup
Tadeusz Goc³owski.
D³ugoletni metropolita gdañski
pami¹tkow¹ statuetkê
odebra³ z r¹k wicemarsza³ek
Krystyny Bochenek.

Uroczystoœæ wrêczenia tytu³ów
„Ambasador Polszczyzny”.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz
wrêczy³ pami¹tkow¹ statuetkê

laureatce tytu³u
„Ambasador Polszczyzny

poza Granicami Kraju”
dr Annie Barañczak.



Krzewienie polszczyzny, zdaniem Rady Jêzyka Polskiego, powinno polegaæ na spraw-
nym pos³ugiwaniu siê bardzo dobrym jêzykiem polskim w dzia³alnoœci artystycznej, naukowej,
publicystycznej, duszpasterskiej i w ka¿dej innej sferze ¿ycia publicznego. „Ambasador Pol-
szczyzny” propaguje wiêc nasz jêzyk poprzez jego wzorcowe u¿ywanie w mowie i piœmie. Wy-
ró¿nienie tym tytu³em zobowi¹zuje do sta³ej troski o propagowanie dobrej polszczyzny.
Kandydaci powinni wiêc uczestniczyæ w przedsiêwziêciach s³u¿¹cych promocji jêzyka pol-
skiego i kultury polskiej w kraju i za granic¹.

Tytu³y s¹ przyznawane w piêciu kategoriach: „Ambasador Polszczyzny w Mowie”, „Am-
basador Polszczyzny w Piœmie”, „Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju”, „M³ody
Ambasador Polszczyzny” oraz „Ambasador Polszczyzny Regionalnej”.

Tytu³ „Wielkiego Ambasadora Polszczyzny” kapitu³a postanowi³a przyznaæ wybitnemu
pisarzowi, scenarzyœcie i re¿yserowi Tadeuszowi Konwickiemu „w uznaniu jego zas³ug dla
polskiej literatury, a zw³aszcza dla o¿ywionej duchem Rzeczypospolitej Obojga Narodów
wra¿liwoœci i œwiadomoœci jêzykowej kilku pokoleñ Polaków”. „Polszczyznê traktuje siê obecnie
z nonszalancj¹” – ocenia T. Konwicki. Jego zdaniem, o jêzyk polski trzeba dbaæ, by „pokaza³
swoje wdziêki i rodzaj delikatnej metafizyki”. Pisarz przyznaje, ¿e sam lubi jêzyk wyrazisty,
agresywny, wywo³uj¹cy reakcjê w s³uchaj¹cym lub czytaj¹cym.

W tej samej kategorii nominowani do nagrody byli historyk literatury z Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego prof. Franciszek Ziejka i dziennikarka Gra¿yna Wroñska-Walczak. Otrzymali oni ho-
norowe tytu³y „Ambasadorów Polszczyzny”.

„Ambasadorem Polszczyzny w Mowie” zosta³ wieloletni metropolita gdañski abp senior
Tadeusz Goc³owski. Kapitu³a doceni³a jego zaanga¿owanie w ¿ycie polityczne i spo³eczne. „Je-
go wyst¹pienia odznaczaj¹ siê bardzo dobr¹ polszczyzn¹, zwiêz³oœci¹ i prostot¹. Tak¿e dziêki
tym cechom zawsze sprzyjaj¹ porozumieniu spo³ecznemu” – uzna³a kapitu³a. Odbieraj¹c wyró¿-
nienie, arcybiskup powiedzia³, ¿e bogactwo ojczyzny stanowi¹ ludzie, kultura, historia i wiara. „Ale to
wszystko w jakiœ sposób jest wyra¿ane, ³¹czy siê poprzez piêkno jêzyka polskiego” – powiedzia³
laureat i zaznaczy³, ¿e Koœció³ przez wieki mia³ œwiadomoœæ, ¿e trzeba broniæ „skarbu jêzyka”.

Lekarz, naukowiec, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, pisarz i eseista prof. Andrzej
Szczeklik zosta³ „Ambasadorem Polszczyzny w Piœmie”. Dziêkuj¹c za wyró¿nienie, wyrazi³
przekonanie, ¿e medycyna i sztuka wywodz¹ siê z tego samego pnia – ³¹czy je wiara we
wszechmoc s³owa. W tej kategorii nominowani byli te¿ Jacek Fedorowicz i Janusz G³owacki.

Tytu³ „Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju” przyznaje marsza³ek Senatu RP
po konsultacjach z kapitu³¹. Otrzyma³a go dr Anna Barañczak, wyk³adowczyni jêzyka polskie-
go na Uniwersytecie Harvarda, która wykszta³ci³a wielu studentów i doktorantów z ca³ego œwi-
ata, „zara¿aj¹ca” polszczyzn¹ swoich studentów. Dr A. Barañczak wyzna³a, ¿e czuje siê
niezrêcznie w tak znakomitym gronie. Oœwiadczy³a, ¿e nagroda nale¿y siê jej studentom. „Ci
znakomici studenci ucz¹ teraz literatury polskiej, historii, czasami s¹ profesorami politologii
z zainteresowaniami polskimi. A ja? Ja mam po prostu szczêœcie – robiê to, co lubiê, i jeszcze
mnie za to nagradzaj¹” – powiedzia³a. W tej kategorii nominowano tak¿e prof. Yi Lijun – t³uma-
czkê i badaczkê literatury polskiej z Pekinu oraz prof. Barbarê Rzyski, popularyzuj¹c¹ jêzyk pol-
ski w Brazylii.

„M³odym Ambasadorem Polszczyzny” zosta³ Bart³omiej Chaciñski – dziennikarz, publicysta,
autor s³owników „m³odej polszczyzny”. Odbieraj¹c nagrodê, przypomnia³, ¿e w za dzie³em ka¿de-
go autora kryje siê praca wielu redaktorów. Podziêkowa³ tym, którzy mu doradzali i poprawiali go.

Pisarz Jacek Dehnel, który zosta³ honorowym „M³odym Ambasadorem Polszczyzny”,
powiedzia³, ¿e urodzenie siê Polakiem dla poety, prozaika, pisarza to jest „ogromna wygrana”.

Tytu³ „Ambasadora Polszczyzny Regionalnej” otrzyma³a prof. Dorota Simonides z Uniwersytetu
Opolskiego, folklorystka, badaczka kultury i jêzyka Œl¹ska, by³a senator. Dziêkuj¹c za wyró¿nienie,
prof. D. Simonides porówna³a gwarê z korzeniem, który „w zale¿noœci od regionu kwitnie inaczej”.

Tytu³y honorowych ambasadorów w tej kategorii przyznano znawcy gwary poznañskiej
Juliuszowi Kubelowi i zespo³owi „Trebunie Tutki”.

Zdobywcy tytu³ów oprócz honorowego dyplomu i statuetki otrzymali nagrody finansowe,
których pula wynios³a 105 tys. z³.
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Pomys³odawcy gali „Ambasador Polszczyzny” maj¹ nadziejê, ¿e bêdzie ona imprez¹ cy-
kliczn¹ i przyczyni siê do wykreowania mody na jêzyk polski. Licz¹ te¿, ¿e idea upowszechni
siê dziêki organizowaniu konkursów ró¿nych szczebli w szko³ach ju¿ od przysz³ego roku
szkolnego. Inicjatorzy przedsiêwziêcia zak³adaj¹, ¿e wyró¿nienia bêd¹ odt¹d przyznawane co
dwa lata za wybitne zas³ugi w krzewieniu poprawnej, piêknej polszczyzny. Jak podkreœli³a wi-
cemarsza³ek Senatu i cz³onkini Rady Jêzyka Polskiego K. Bochenek, ju¿ obecnoœæ w gronie
nominowanych jest wyró¿nieniem, wskazuj¹cym, ¿e osoba nominowana prezentuje wysoki
poziom pos³ugiwania siê jêzykiem polskim.

Podczas konferencji prasowej w Katowicach wicemarsza³ek K. Bochenek powiedzia³a
tak¿e, ¿e gala „to jedna z najwa¿niejszych imprez z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodleg-
³oœci. Mamy wszyscy œwiadomoœæ, ¿e jêzyk polski jest dobrem najpowszechniejszym, ¿e jest
elementem naszej to¿samoœci narodowej i ¿e gdyby nie jêzyk ojczysty, nie bylibyœmy niepodl-
eg³ym krajem”. Nie ma jeszcze przyjêtego sposobu obchodzenia Œwiêta Niepodleg³oœci. Chc-
ielibyœmy, aby w³aœnie moda na jêzyk polski sta³a siê tym sposobem i aby w przysz³ych latach
11 listopada sta³ siê dniem, kiedy podkreœlaæ bêdziemy, jak wa¿ny jest jêzyk polski dla wszyst-
kich 60 mln Polaków, bo tylu ludzi pos³uguje siê nim na ca³ym œwiecie jako pierwszym jêzykiem”
– doda³a.

* * *

11 listopada br. w ca³ym kraju uroczyœcie obchodzono 90. rocznicê odzyskania nie-
podleg³oœci przez Polskê.

W zorganizowanych przez prezydenta uroczystoœciach wziê³o udzia³ ok. 800 goœci z Pol-
ski i z zagranicy. Na zaproszenie Lecha Kaczyñskiego przyjecha³o do stolicy szesnastu szefów
pañstw i rz¹dów.

W Warszawie obchody odzyskania niepodleg³oœci rozpoczê³y siê msz¹ œwiêt¹ w intencji
ojczyzny, odprawion¹ w bazylice œw. Krzy¿a. W nabo¿eñstwie, któremu przewodniczy³ nun-
cjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, uczestniczyli m.in. prezydent L. Kaczyñski
z ¿on¹, marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz, szef MON Bogdan Klich, szef BBN W³adys³aw
Stasiak, dowódcy ró¿nych rodzajów si³ zbrojnych z szefem Sztabu Generalnego gen.
Franciszkiem G¹gorem oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Po mszy œw. prezydent L. Kaczyñski i sekretarz generalny Rady Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa Andrzej PrzewoŸnik ods³onili epitafium poœwiêcone I Pu³kowi U³anów, ufundowane
przez radê.

Na Dworcu Centralnym, który wyobra¿a³ dawny Dworzec Wiedeñski, odby³a siê insceni-
zacja przyjazdu Józefa Pi³sudskiego do Warszawy. W rolê marsza³ka wcieli³ siê aktor Janusz
Zakrzeñski.

Przy pomniku J. Pi³sudskiego odegrano natomiast inscenizacjê przejêcia w³adzy przez
marsza³ka, a pododdzia³y przedefilowa³y Traktem Królewskim.

W po³udnie rozpoczê³y siê uroczystoœci przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza. W ich trakcie
prezydent L. Kaczyñski podkreœli³, ¿e III Rzeczpospolita, choæ ma wady, które trzeba naprawiæ,
jest „naszym pañstwem, Polsk¹ niepodleg³¹”. Doda³, i¿ nie nale¿y zapominaæ o tym, ¿e nie wszys-
tko, co z³e, zginê³o, ale nasz kraj siê rozwija. Zrealizowaliœmy te¿ swoje strategiczne cele – wejœcie
do NATO i UE.

„Mamy dzisiaj dzieñ radosny, 90 lat temu, po 123 latach niewoli, zaborów Polska powsta-
³a na nowo” – mówi³ prezydent. „W Polsce roku 1918 nie by³o prawie nic. (...) W ci¹gu trzech lat
wykonano olbrzymi¹ pracê, stworzono potê¿n¹ armiê, która zdo³a³a odeprzeæ bolszewików,
która byæ mo¿e uratowa³a Europê przed ogarniêciem w ca³oœci przez bolszewick¹ rewolucjê”
– doda³ prezydent.

Wed³ug niego, uda³o siê to tak szybko, poniewa¿ „nikt wówczas nie kwestionowa³ tego,
¿e przywi¹zanie do ojczyzny, ¿e patriotyzm, to najwy¿sze wartoœci”. Prezydent L. Kaczyñski
podkreœli³, ¿e patriotyzm nie oznacza nacjonalizmu: „Nacjonalizm, a tym bardziej szowinizm,
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bierze siê z nienawiœci, patriotyzm bierze siê z mi³oœci, z poczucia uto¿samienia siê ze wspóln-
ot¹”. Doda³, ¿e patriotyzm jest potrzebny równie¿ dzisiaj.

W uroczystoœciach przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza wziêli udzia³ m.in. premier Do-
nald Tusk, szef MSZ Rados³aw Sikorski, szef MON B. Klich. Obecni byli równie¿ zagraniczni
goœcie, w tym m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko
i prezydent Litwy Valdas Adamkus. W imieniu Senatu wieniec z³o¿yli marsza³ek B. Boruse-
wicz, wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski, senatorowie Marek Rocki i Stanis³aw Zaj¹c. By³y
te¿ wieñce od Sejmu, rz¹du, s¹downictwa, instytucji pañstwowych, korpusu dyplomatycznego
oraz organizacji spo³ecznych, w tym stowarzyszeñ polskich i polonijnych, m.in. Zwi¹zku Pola-
ków na Bia³orusi.

Uroczystoœæ przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza, która zgromadzi³a wielu widzów, zakoñ-
czy³a siê defilad¹ pododdzia³ów reprezentacyjnych wojsk l¹dowych, powietrznych i marynarki,
a tak¿e kawalerzystów. Przemaszerowa³y poczty sztandarowe armii Czech, Estonii, Francji,
Litwy, £otwy, Niemiec, S³owacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Wêgier.

Po po³udniu prezydent L. Kaczyñski otworzy³ wystawê pt. „Dwudziestolecie. Oblic-
za nowoczesnoœci” na Zamku Królewskim w Warszawie. „Dwudziestolecie miêdzywojen-
ne by³o w historii Polski szczególnym czasem” – podkreœli³ prezydent L. Kaczyñski.
Zaznaczy³ te¿, ¿e dwudziestolecie to czas „eksplozji polskiej literatury, polskiego teatru,
polskiej nauki, malarstwa, a tak¿e osi¹gniêæ przemys³owych”. Podczas otwarcia wystawy
polskie w³adze reprezentowali m.in. marsza³ek Senatu B. Borusewicz oraz minister kultury
Bogdan Zdrojewski.

Nastêpnie prezydent w Pa³acu Prezydenckim wrêczy³ nominacje generalskie siedmiu
wojskowym oraz odznaczenia pañstwowe. Najwy¿sze odznaczenie – Order Or³a Bia³ego –
odebra³ by³y rzecznik interesu publicznego Bogus³aw Nizieñski.

Z kolei premier po po³udniu spotka³ siê z kombatantami. „Jestem poruszony. To by³a histo-
ria Polski, to byli ludzie, którzy pamiêtali marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Dla nich œwiêto 11 listo-
pada to wielka rzecz” – powiedzia³ dziennikarzom D. Tusk.

Na wieczorn¹ galê w Teatrze Wielkim przybyli, zaproszeni przez prezydenta L. Kac-
zyñskiego, m.in. prezydenci Chorwacji, Czarnogóry, Estonii, £otwy, Macedonii, Serbii, S³o-
wacji i Litwy. Wœród polskich goœci znaleŸli siê m.in. marsza³ek Senatu B. Borusewicz,
ostatni prezydent RP na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski, by³y prezydent Aleksander
Kwaœniewski, prezydent Warszawy H. Gronkiewicz-Waltz, byli premierzy: Tadeusz Mazow-
iecki, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski, Józef Oleksy, Jaros³aw Kaczyñski, a tak¿e po-
s³owie z ró¿nych ugrupowañ, m.in. szef klubu Lewicy Wojciech Olejniczak, szef klubu PiS
Przemys³aw Gosiewski i szef klubu PSL Stanis³aw ¯elichowski. Na uroczystoœci przybyli ró-
wnie¿ wicemarsza³kowie Sejmu Krzysztof Putra i Jerzy Szmajdziñski, a tak¿e m.in. rzecznik
praw obywatelskich Janusz Kochanowski i Anna Walentynowicz. Rz¹d reprezentowa³ minis-
ter spraw zagranicznych R. Sikorski.

Gala rozpoczê³a siê od wyst¹pienia prezydenta L. Kaczyñskiego. „II Rzeczpospolita by³a
pañstwem, które trwa³o tylko jedno pokolenie, ale by³o to pañstwo, które do naszej historii
przejdzie na zawsze” – oceni³ prezydent. Doda³, ¿e to by³ okres wielkich sukcesów w nauce,
w kulturze, ogromnego postêpu technologicznego.

Prezydent L. Kaczyñski mówi³ równie¿, ¿e II Rzeczpospolita „musia³a upaœæ pod cio-
sami dwóch supermocarstw ówczesnych – Niemiec i sowieckiej Rosji, ale pokolenie, które
wychowa³a, by³o pokoleniem jednym z najlepszych w historii”. To pokolenie Kolumbów, to
pokolenie, które stanê³o na wysokoœci zadania, zwyciêstwo odnios³o dopiero po dziesi¹t-
kach lat, dopiero w roku 1989, ale bez niego nie by³oby tej wolnej Polski, która w przysz³ym
roku bêdzie obchodziæ swoje dwudziestolecie. Oddajmy ho³d temu pokoleniu” – powiedzia³
prezydent.

„Chcia³bym, aby ten koncert i spotkanie, które po nim nast¹pi, pozosta³o w pañstwa
pamiêci jako œwiadectwo naszego triumfu, bo odnieœliœmy triumf 90 lat temu, zwyciê¿yliœmy
przed 20 laty, jestem przekonany, ¿e zwyciê¿ymy tak¿e w przysz³oœci” – powiedzia³ na
zakoñczenie prezydent. Nastêpnie goœcie wys³uchali koncertu pieœni patriotycznych.
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W Krakowie, podobnie jak w stolicy, obchody rozpoczê³a msza œwiêta w Katedrze na
Wawelu. Metropolita krakowski kard. Stanis³aw Dziwisz ¿yczy³ Polakom, aby ciesz¹c siê
z odzyskanej wolnoœci, odpowiedzialnie z niej korzystali.

Po mszy krakowsk¹ Drog¹ Królewsk¹ przeszed³ kilkutysiêczny pochód patriotyczny, po-
przedzany przez formacje konne w historycznych strojach. Pochód dotar³ na pl. Matejki, gdzie
przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza odby³ siê apel poleg³ych i z³o¿ono kwiaty. Marsza³ek
Sejmu Bronis³aw Komorowski zwróci³ uwagê, ¿e „kiedy myœlimy z wdziêcznoœci¹ o tych, któ-
rzy wywalczyli niepodleg³oœæ w 1918 r., musimy tak¿e w sobie znaleŸæ pok³ady dumy i wdziêcz-
noœci za to, co sta³o siê udzia³em naszego pokolenia, pokolenia ludzi „Solidarnoœci”.

Uroczystoœci z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci odby³y siê w wielu polskich miastach, a tak¿e
za granic¹, m.in. na Litwie, Ukrainie, w Hiszpanii, Belgii.
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