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Posiedzenia Senatu
2. posiedzenie Senatu
28 listopada br. odby³o siê 2. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marsza³ek
Bogdan Borusewicz i wicemarsza³ek Marek Zió³kowski.
Porz¹dek posiedzenia Izby obejmowa³:
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym,
l wybór wicemarsza³ka Senatu,
l drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Miêdzyparlamentarnej,
l drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego,
l zmiany w sk³adach komisji senackich.

Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym
– przyjêta bez poprawek
Nowelizacja wi¹¿e siê z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego, który zakwestionowa³
tryb uchwalenia przepisów ustawy, nie mia³ natomiast zastrze¿eñ do treœci merytorycznej.
Chodzi o ustawê o doradcach podatkowych z grudnia 2004 r., zgodnie z któr¹ ksiêgowi,
prowadz¹c ksiêgi rachunkowe, mog¹ tak¿e pomagaæ w wype³nianiu deklaracji podatkowych.
Trybuna³ uzna³, ¿e ksiêgowi mog¹ wykonywaæ proste czynnoœci doradztwa podatkowego,
czyli prowadzenie ewidencji i ksi¹g, oraz pomagaæ w wype³nianiu deklaracji. Ma to poprawiæ
dostêp do us³ug doradztwa. Zakwestionowano jednak tryb, w jakim te przepisy zosta³y wprowadzone do ustawy, poniewa¿ by³y to poprawki Senatu wykraczaj¹ce poza materiê przekazan¹ Izbie przez Sejm. Senat przekroczy³ w ten sposób swoje uprawnienia w zakresie
zg³aszania poprawek. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepisy te wygasn¹ po 6 miesi¹cach
od dnia og³oszenia wyroku, je¿eli rz¹d nie przygotuje wczeœniej nowelizacji, która wprowadzi
podobne przepisy w prawid³owym trybie.
Wed³ug danych Krajowej Rady Doradców Podatkowych, zawód ten czynnie uprawia
10 tys. osób. Ksiêgowych jest ok. 40 tys., ale nie wszyscy prowadz¹ dzia³alnoœæ.
Nowelizacjê rozpatrzy³a senacka Komisja Ustawodawcza, a jej sprawozdanie przedstawi³ senator Krzysztof Kwiatkowski. Komisja zaproponowa³a przyjêcie ustawy bez poprawek.
Senat jednomyœlnie, 83 g³osami, zaakceptowa³ propozycjê komisji i podj¹³ uchwa³ê
o przyjêciu ustawy bez poprawek.

Senator Zbigniew Romaszewski
wybrany na wicemarsza³ka Senatu
Kandydaturê senatora Z. Romaszewskiego na wicemarsza³ka Senatu przedstawi³ senator Andrzej Mazurkiewicz:
Jesteœmy pe³ni szacunku dla pana senatora Romaszewskiego za jego dzia³alnoœæ
w epoce PRL, w czasach, gdy wielu ludzi ba³o siê myœleæ o swobodach obywatelskich, o wolnoœci naszej ojczyzny. Protest robotników w Radomiu, protest robotników w Ursusie to momenty, w których pan senator Romaszewski swoj¹ ¿yciow¹ postaw¹ udowodni³, ¿e nie boi siê
walczyæ o prawa cz³owieka i bez wzglêdu na konsekwencje g³osiæ jawnie swoich pogl¹dów.
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Lata „Solidarnoœci”, lata stanu wojennego, aresztowania, represje
– to wszystko sk³ada siê na ¿yciorys naszego kandydata. Radio
„Solidarnoœæ”, które zak³ada³, wiêzienie, cierpienie – to wszystko
daje obraz postawy cz³owieka niez³omnego, cz³owieka potrafi¹cego walczyæ o prawa innych.
Mam nadziejê, ¿e kandydatura naszego kolegi, senatora Romaszewskiego, w tym g³osowaniu zyska poparcie ca³ej Wysokiej
Izby. S¹dzê, ¿e emocje polityczne, z którymi mieliœmy do czynienia,
ju¿ opad³y. Pora na refleksjê i zastanowienie siê. Czasami warto
ponad podzia³ami politycznymi doceniæ kogoœ – pomimo ¿e jest
z innego ugrupowania – kogo ¿yciowa postawa œwiadczy o tym, ¿e
jest godzien piastowaæ funkcjê wicemarsza³ka Senatu.
Spo³eczeñstwo polskie po 1989 r. w ka¿dych wyborach do
Senatu – podkreœlam: w ka¿dych wyborach do Senatu – udziela³o
senatorowi Romaszewskiemu mandatu zaufania niezbêdnego do
pe³nienia funkcji senatora. Pan senator Romaszewski by³ na tê
funkcjê wybierany siedmiokrotnie. Przez cztery kadencje pe³ni³
funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. W swojej pracy zawsze stara³ siê mieæ na wzglêdzie
problemy, z jakimi borykaj¹ siê zwykli ludzie w Polsce. Nigdy nie
dba³ o zaszczyty, ordery i odznaczenia. Warto wiêc dzisiaj, wznosz¹c siê ponad podzia³ami, uczyniæ gest i uhonorowaæ pana Zbigniewa Romaszewskiego. Warto tym bardziej, ¿e za jego
kandydatur¹ opowiadaj¹ siê politycy z pierwszych stron gazet, liderzy partii, zarówno partii rz¹dz¹cej, jak i partii opozycyjnej.
To g³osowanie, które jest przed nami, mo¿e byæ tak¿e krokiem
w dobrym kierunku, pokazuj¹cym spo³eczeñstwu, ¿e w Senacie
Rzeczypospolitej Polskiej mo¿emy wspólnie rozwi¹zywaæ wszystkie
problemy, niezale¿nie od tego, sk¹d siê wywodzimy i jakie barwy polityczne reprezentujemy.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Zwracam siê do pañstwa
z gor¹cym apelem o poparcie kandydatury Zbigniewa Romaszewskiego na stanowisko wicemarsza³ka Senatu.
W sprawie wyboru wicemarsza³ka Senatu przeprowadzono
g³osowanie tajne, przy u¿yciu opieczêtowanych kart do g³osowania. Oddano 92 g³osy, w tym 89 wa¿nych. Wymagana bezwzglêdna
wiêkszoœæ wynosi³a 45. Za kandydatur¹ senatora Z. Romaszewskiego oddano 79 g³osów, przeciw 7, 3 osoby wstrzyma³y siê od
g³osu.
Senator Z. Romaszewski otrzyma³ wymagan¹ bezwzglêdn¹
wiêkszoœæ g³osów i zosta³ wybrany na wicemarsza³ka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski

Powo³anie Polskiej Grupy Unii Miêdzyparlamentarnej
Senat jednomyœlnie, 84 g³osami, podj¹³ uchwa³ê w sprawie utworzenia Polskiej Grupy
Unii Miêdzyparlamentarnej.
Senator Leon Kieres, uzasadniaj¹c projekt uchwa³y w sprawie powo³ania Polskiej Grupy, podkreœli³, i¿ jest ju¿ tradycj¹, ¿e istnieje ona w parlamencie ka¿dej kadencji. Unia Miêdzyparlamentarna powsta³a w 1889 r. z inicjatywy parlamentarzystów angielskich i francuskich.
Polska przyst¹pi³a do niej w roku 1922. Jest to najstarsza i najwiêksza organizacja zrzeszaj¹ca
przedstawicieli parlamentów pañstw suwerennych.
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Jak mówi³ senator, celem Unii Miêdzyparlamentarnej jest wyra¿anie pogl¹dów œwiatowej
spo³ecznoœci parlamentarnej. Unia Miêdzyparlamentarna ma prawo rekomendowania ONZ
i jej agendom dzia³añ, inicjatyw oraz stanowisk.
W sk³ad Polskiej Grupy Unii Miêdzyparlamentarnej wchodz¹ wszyscy pos³owie i senatorowie. Grupa powo³uje 17-osobowy zarz¹d (3 senatorów i 14 pos³ów), do którego swych
przedstawicieli rekomenduj¹ kluby i ko³a parlamentarne.

Senat w ho³dzie ofiarom stanu wojennego
Senat odda³ ho³d ofiarom stanu wojennego. W okolicznoœciowej uchwale zwrócono siê
do instytucji pañstwowych o do³o¿enie wszelkich starañ w celu odkrycia ca³ej prawdy i wyci¹gniêcia stosownych konsekwencji wobec winnych ³amania prawa w tym czasie.
Senat uzna³, ¿e wprowadzenie stanu wojennego by³o zamachem stanu na obowi¹zuj¹cy
system prawa. Za podjêciem uchwa³y g³osowali wszyscy senatorowie.
„W czasie 19 miesiêcy trwania stanu wojennego oraz w póŸniejszym okresie PRL-u, tysi¹ce osób pozbawiono ich praw, dziesi¹tki osób straci³y ¿ycie, a tysi¹ce utraci³y zdrowie lub
wolnoœæ w wyniku dzia³añ zw³aszcza funkcjonariuszy b¹dŸ w wyniku zaniedbañ lub dezorganizacji ³adu spo³ecznego” – przypomina uchwa³a, której projekt wniós³ senator Jan Dobrzyñski.
W uchwale podkreœlono, ¿e pamiêæ, wdziêcznoœæ i szacunek nale¿¹ siê cz³onkom spo³eczeñstwa obywatelskiego walcz¹cego z komunistyczn¹ przemoc¹, represjonowanym, zmuszonym do emigracji, poleg³ym w czasie pacyfikacji uczestnikom strajków, ofiarom t³umienia
pokojowych demonstracji, pozbawionym ¿ycia wskutek pobiæ oraz wszystkim, których okolicznoœci œmierci nie zosta³y wyjaœnione.
„Historia pokazuje, ¿e opór wobec w³adzy nierespektuj¹cej praw cz³owieka, t³umi¹cej ducha narodowego i chrzeœcijañskiego by³ uzasadniony i konieczny. Powszechny ruch oporu,
cierpienie i krew przelane dla Ojczyzny przynios³y owoce w postaci odzyskania przez spo³eczeñstwo wolnego i demokratycznego pañstwa” – stwierdza senacki dokument.
„Wobec najwy¿szej ofiary, jak¹ z³o¿yli polegli i poszkodowani, Senat Rzeczypospolitej
Polskiej apeluje do wszystkich rodaków o godne uczczenie 13 grudnia jako dnia pamiêci ofiar
stanu wojennego” – g³osi uchwa³a.

Oœwiadczenia
Oœwiadczenia do protoko³u z³o¿yli senatorowie: Stanis³aw Kogut, Andrzej Person, Antoni Motyczka, Jan Dobrzyñski, Ryszard Górecki, Krzysztof Kwiatkowski, Mariusz Witczak, Krystyna Bochenek, Stanis³aw Bisztyga, Janina Fetliñska, Henryk WoŸniak.
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Prezydium Senatu

20 listopada br. odby³o siê 2. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium rozpatrzy³o wnioski przewodnicz¹cych komisji senackich o wyra¿enie zgody
na wybór ich zastêpców. Bior¹c pod uwagê przedmiotowy zakres dzia³ania komisji, prezydium
jednomyœlnie zadecydowa³o o wyra¿eniu zgody na wybór trzech zastêpców przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej oraz po dwóch – Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Prezydium rozpatrzy³o tak¿e wniosek przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska dotycz¹cy wyboru trzech zastêpców. Po przedyskutowaniu sprawy jednomyœlnie
wyra¿ono zgodê na wybór tylko dwóch zastêpców.
Podczas posiedzenia wys³uchano informacji na temat podzia³u miejsc w miêdzynarodowych zgromadzeniach parlamentarnych, przedstawionej przez wicedyrektor Biura Spraw Miêdzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu Annê Szklennik.
Zgodnie z przyjêtymi zasadami parytet ustalono proporcjonalnie do liczebnoœci klubów
reprezentowanych w Senacie. Prezydium wyrazi³o zgodê na przyznanie 18 miejsc Klubowi
Senatorów Platformy Obywatelskiej RP oraz 13 miejsc przedstawicielom Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwoœæ. Prezydium zadecydowa³o tak¿e o przyznaniu jednego miejsca
dla komitetu niezale¿nego.
Prezydium przyjê³o nastêpuj¹cy podzia³ miejsc w delegacjach sta³ych:
l Unia Miêdzyparlamentarna – Senat dysponuje 3 miejscami w zarz¹dzie. Przyjêty podzia³:
PO 2 cz³onków, PiS 1 cz³onek,
l Rada Europy – Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastêpców przedstawicieli.
Przyjêty podzia³: PO 1 cz³onek i 2 zastêpców, PiS 1 cz³onek 1 zastêpca, komitet niezale¿ny
1 cz³onek,
l Zgromadzenie Parlamentarne NATO – Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastêpców przedstawicieli. Przyjêty podzia³: PO 2 cz³onków i 1 zastêpca, PiS 1 cz³onek i 2 zastêpców,
l Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej – Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli
i 3 zastêpców przedstawicieli. Przyjêty podzia³: PO 2 cz³onków i 2 zastêpców, PiS 1 cz³onek
i 1 zastêpca,
l Zgromadzenie Parlamentarne OBWE – Senat dysponuje 2 miejscami przedstawicieli
i 2 miejscami zastêpców. Przyjêty podzia³: PO 1 cz³onek i 1 zastêpca, PiS 1 cz³onek i 1 zastêpca,
l Inicjatywa Œrodkowoeuropejska – Senat dysponuje 2 miejscami przedstawicieli i 2 miejscami zastêpców. Przyjêty podzia³: PO 1 cz³onek i 1 zastêpca, PiS 1 cz³onek i 1 zastêpca,
l Konferencja Parlamentarna Morza Ba³tyckiego – Senat dysponuje 1 miejscem przedstawiciela i 1 miejscem zastêpcy. Przyjêty podzia³: PO 1 cz³onek, PiS 1 zastêpca,
l Euroœródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne – Senat dysponuje 1 miejscem
przedstawiciela. Przyjêty podzia³: PO 1 cz³onek.
Postanowiono, ¿e do przewodnicz¹cych klubów zostanie wystosowane pismo z proœb¹
o wyznaczenie kandydatów na cz³onków i zastêpców cz³onków delegacji sta³ych do miêdzynarodowych zgromadzeñ parlamentarnych.
Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska poinformowa³a, ¿e na mocy Zarz¹dzenia nr 7 marsza³ka Senatu z 22 paŸdziernika 2001 r. Prezydium Senatu powo³uje z³o¿ony z senatorów Zespó³ do spraw Pomocy Socjalnej, który zajmuje siê przyznawaniem pomocy
z funduszu œwiadczeñ socjalnych dla senatorów, by³ych senatorów oraz cz³onków ich rodzin.
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Prezydium zdecydowa³o, ¿e w obecnej kadencji Senatu zespó³ powinien liczyæ piêciu cz³onków, odpowiednio – trzech z klubu Platformy Obywatelskiej i dwóch z klubu Prawo i Sprawiedliwoœæ. Marsza³ek Bogdan Borusewicz zwróci siê z pisemn¹ proœb¹ do przewodnicz¹cych
klubów o wyznaczenie kandydatów na cz³onków zespo³u.
Minister E. Polkowska poinformowa³a o z³o¿eniu do S¹du Najwy¿szego protestu przeciwko wa¿noœci wyborów do Senatu na OpolszczyŸnie przez by³ego senatora Jaros³awa Chmielewskiego. Zasygnalizowa³a, ¿e w wypadku uznania protestu przez S¹d Najwy¿szy mo¿e dojœæ do
powtórzenia wyborów do Senatu w okrêgu nr 20. Protest dotyczy jednego mandatu.
***
27 listopada br. odby³o siê 3. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium rozpatrzy³o wnioski przewodnicz¹cych komisji senackich o wyra¿enie zgody
na wybór swoich zastêpców. Prezydium jednomyœlnie zadecydowa³o o wyra¿eniu zgody na
wybór dwóch zastêpców przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej i Komisji Zdrowia oraz
trzech zastêpców Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ i Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.
Prezydium rozpatrzy³o oœwiadczenia senatorów o spe³nieniu warunków do otrzymywania uposa¿enia senatorskiego oraz wnioski o przyznanie uzupe³niaj¹cego uposa¿enia senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Œwi¹tecki poinformowa³,
¿e wp³ynê³o szeœæ oœwiadczeñ o spe³nianiu warunków do otrzymywania uposa¿enia senatorskiego oraz dwa wnioski o przyznanie uzupe³niaj¹cego uposa¿enia senatorskiego. Prezydium
przyjê³o do wiadomoœci, i¿ warunki do otrzymywania uposa¿enia senatorskiego spe³nia szeœciu senatorów. Ponadto przyznano uzupe³niaj¹ce uposa¿enie senatorskie jednemu senatorowi, a jeden wniosek w tej sprawie od³o¿ono do czasu rozmowy senatora z marsza³kiem
Senatu.
Prezydium Senatu rozpatrzy³o wniosek przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej
w sprawie przyznania dodatku do uposa¿enia cz³onkom tej komisji i zmiany Regulaminu Senatu. Uzasadnieniem wniosku jest zwiêkszenie zakresu przedmiotowego dzia³ania Komisji Ustawodawczej, tak¿e w zwi¹zku ze zmianami Regulaminu Senatu w zakresie wykonywania
wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego.
Prezydium Senatu postanowi³o przyznaæ dodatek do uposa¿enia cz³onkom Komisji
Ustawodawczej i w zwi¹zku z tym podjê³o uchwa³ê zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie szczegó³owych zasad i trybu wyp³acania senatorom uposa¿enia, dodatków do uposa¿enia, uposa¿enia
dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej ze szczególnym uwzglêdnieniem art. 7.
Prezydium Senatu rozpatrzy³o wniosek senatora Grzegorza Banasia o dokonanie wyk³adni stosowania dyrektywy wynikaj¹cej z dyspozycji normy art. 53 pkt 1 Regulaminu Senatu RP
w zwi¹zku z art. 48 oraz wniosek senatora o odroczenie rozpoznania wniosku do czasu powo³ania pe³nego sk³adu Prezydium Senatu RP. Podjêto decyzjê o rozpatrzeniu wniosku na obecnym
posiedzeniu oraz zadecydowano, ¿e z uwagi na niebudz¹ce w¹tpliwoœci interpretacyjnych
w przedmiotowej sprawie przepisy Regulaminu Senatu, dotycz¹ce zg³aszania wniosków formalnych, nie jest niezbêdne dokonywanie ich wyk³adni przez Prezydium Senatu.
Prezydium przedyskutowa³o kwestiê planowanych zmian w sk³adach komisji senackich.
Przyjêto do wiadomoœci termin kolejnego posiedzenia Senatu zaplanowanego na 19 i 20
grudnia br. Wys³uchano tak¿e informacji przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich senatora Piotra Zientarskiego na temat wspó³pracy z sejmow¹ Komisj¹
Finansów Publicznych podczas rozpatrywania bud¿etu na nastêpny rok.
***
28 listopada br. odby³o siê 4. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium rozpatrzy³o wnioski przewodnicz¹cych komisji senackich o wyra¿enie zgody
na wybór zastêpców przewodnicz¹cych komisji. Bior¹c pod uwagê przedmiotowy zakres dzia-
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³ania komisji, prezydium jednomyœlnie zadecydowa³o o wyra¿eniu zgody na wybór dwóch zastêpców przewodnicz¹cego Komisji Spraw Zagranicznych, trzech Komisji Nauki, Edukacji
i Sport, czwartego Komisji Gospodarki Narodowej oraz trzeciego zastêpcy przewodnicz¹cego
Komisji Obrony Narodowej.
Podczas posiedzenia Prezydium rozpatrzy³o tak¿e oœwiadczenia senatorów o spe³nieniu
warunków do otrzymywania uposa¿enia senatorskiego oraz wnioski o przyznanie uzupe³niaj¹cego uposa¿enia senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr
Œwi¹tecki poinformowa³, ¿e wp³ynê³o osiem oœwiadczeñ o spe³nianiu warunków do otrzymania
uposa¿enia senatorskiego oraz dwa wnioski o przyznanie uzupe³niaj¹cego uposa¿enia senatorskiego. Prezydium Senatu przyjê³o do wiadomoœci, i¿ warunki do otrzymywania uposa¿enia
senatorskiego spe³nia siedmiu senatorów, a od 1 stycznia 2008 r. – jeden. Uzupe³niaj¹ce uposa¿enie senatorskie postanowiono przyznaæ dwóm senatorom, z uwzglêdnieniem rocznego
okresu rozliczeniowego.
Prezydium Senatu wyrazi³o zgodê na poddanie wniosków o zlecenie zadañ o charakterze programowym i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie z³o¿onych po terminie obowi¹zuj¹cej procedurze rozpatrzenia.
Prezydium rozpatrzy³o wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:
I. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji
na ich wykonanie:
Zadania nowo rozpoczynane (zwiêkszenie kwoty dotacji)
1. Oddzia³ Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie: Remont Internatu Kolegium œw. St. Kostki KSW w Warszawie. Nak³ady na 2007 r. wed³ug umowy
nr 51 z 11 wrzeœnia 2007 r. – 252 000 z³, wnioskowane zwiêkszenie œrodków finansowych
– 20 000 z³, wnioskowana kwota w roku 2007 – 272 000 z³. Prezydium przyzna³o jednomyœlnie
dotacjê w kwocie 20 000 z³.
Zadania nowo rozpoczynane (nowy wniosek)
2. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie, nazwa zadania: Adaptacja
strychu w budynku przy ulicy Szewczenki 191 w Stryju, na Ukrainie, na potrzeby Polskiego
Kulturalno-Oœwiatowego Centrum im. Kornela Makuszyñskiego, wnioskowana kwota dotacji
w 2007 r. – 66 735 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê na jego wykonanie w kwocie 2 673 z³ (koszty poœrednie 173 z³) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.
II. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i przyznanie dotacji
na ich wykonanie:
3. Fundacja Oœrodka KARTA w Warszawie, nazwa zadania: Rozpowszechnianie ksi¹¿ki
„S³ownik Dysydentów. Czo³owe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych
w latach 1956-1989” w sieci polskich placówek kultury za granic¹: instytuty polskie, domy polskie, wybrane biblioteki i organizacje; ca³kowity koszt zadania – 33 726 z³, wnioskowana dotacja – 33 726 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê
na jego wykonanie w kwocie 12 078 z³ (86 kompletów ksi¹¿ek, 43 paczki), w tym koszty poœrednie 1500 z³.
4. Fundacja Oœrodka KARTA w Warszawie, nazwa zadania: Przygotowanie do druku i wydanie ksi¹¿ki – wspomnieñ Antoniego Jankowskiego, ca³kowity koszt zadania
– 28 560 z³, wnioskowana dotacja – 20 000 z³. Prezydium jednomyœlnie rozpatrzy³o wniosek negatywnie.
5. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie, nazwa zadania: „Pomoc
charytatywna dla œrodowisk polskich na Ukrainie (dodatkowe œrodki), ca³kowity koszt zadania
– 40 000 z³, wnioskowana dotacja – 40 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie
i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê na jego wykonanie w kwocie 40 000 z³ (koszty poœrednie
4 400 z³).
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6. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie, nazwa zadania: Pomoc Polakom na Wschodzie (œrodki trwa³e), ca³kowity koszt zadania – 102 000 z³, wnioskowana dotacja – 102 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê
na jego wykonanie w kwocie 60 000 z³ (koszty poœrednie 3900 z³) w obszarze geograficznym
Ukraina, Mo³dawia.
7. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie, nazwa zadania: Pomoc Polakom na Wschodzie (œrodki trwa³e), ca³kowity koszt zadania – 160 500 z³, wnioskowana dotacja – 160 500 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê
na jego wykonanie w kwocie 160 500 (koszty poœrednie 10 432 z³) w obszarze geograficznym
Litwa.
8. Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie, nazwa zadania: Refundacja i sfinansowanie kosztów funkcjonowania Biblioteki Polskiej w Brukseli w 2007 r. oraz mebli,
ksi¹¿ek, oprogramowania komputerowego i wydawnictw multimedialnych dla potrzeb biblioteki, ca³kowity koszt zadania – 14 300 z³, wnioskowana dotacja – 14 300 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê na jego wykonanie w kwocie
14 300 z³ (koszty poœrednie 1 800 z³).
9. Fundacja Oœrodka KARTA w Warszawie, nazwa zadania: Przygotowanie edytorskie,
druk i rozpowszechnianie kalendarza na rok 2008 „Arystokracja i ziemiañstwo polskie w latach
1890-1939” (tytu³ roboczy) w œrodowiskach polskich na Wschodzie, ca³kowity koszt zadania
– 61 010 z³, wnioskowana dotacja – 61 010 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie
i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê na jego wykonanie w kwocie 61 010z³ (koszty poœrednie
1 500 z³).
10. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie, nazwa zadania: Polskie
Œwiêta na Wschodzie (dodatkowe œrodki), ca³kowity koszt zadania – 327 000 z³, wnioskowana
dotacja – 327 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê na jego wykonanie w kwocie 47 922 z³ (koszty poœrednie 5 271 z³).
Prezydium przyjê³o do wiadomoœci informacjê o wycofaniu przez Fundacjê „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie wniosku inwestycyjnego: Remont Gimnazjum im. Œniadeckich w Solecznikach na Litwie.
Prezydium rozpatrzy³o wnioski trzech senatorów o przyznanie dodatkowej liczby kopert senatorskich na 2007 rok. Prezydium zdecydowa³o przyznaæ po 100 sztuk dodatkowych kopert.
Na mocy zarz¹dzenia nr 7 Marsza³ka Senatu z 22 paŸdziernika 2001 roku Prezydium Senatu powo³a³o w drodze uchwa³y nr 3 z 28 listopada br. piêcioosobowy Zespó³ do spraw Pomocy Socjalnej, który bêdzie zajmowa³ siê przyznawaniem pomocy z funduszu œwiadczeñ
socjalnych dla senatorów, by³ych senatorów oraz cz³onków ich rodzin.
Na wniosek wicemarsza³ka Marka Zió³kowskiego prezydium wprowadzi³o korektê
w przyjêtym 20 listopada br. podziale miejsc w miêdzynarodowych zgromadzeniach parlamentarnych, w pozycjach:
Rada Europy – Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastêpców przedstawicieli. Nowy podzia³: PO – 2 cz³onków i 2 zastêpców, PiS – 1 cz³onek i 1 zastêpca.
Zgromadzenie Parlamentarne NATO – Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli
i 3 zastêpców przedstawicieli. Nowy podzia³: PO – 1 cz³onek i 1 zastêpca, PiS – 1 cz³onek
i 2 zastêpców, komitet niezale¿ny – 1 cz³onek.
Pozosta³e pozycje pozostaj¹ bez zmian. Korekta nie ma wp³ywu na przyjêt¹ wczeœniej
iloœæ miejsc przys³uguj¹cych poszczególnym klubom.
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Z prac komisji senackich
21 listopada 2007 r.
Podczas posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej senatorowie zapoznali siê z informacj¹ dotycz¹c¹ wspó³pracy Rady Ministrów z parlamentem w sprawach wynikaj¹cych
z cz³onkostwa RP w Unii Europejskiej na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o wspó³pracy
Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Informacje przedstawi³ minister Tomasz Nowakowski, sekretarz Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej.
Ponadto przewodnicz¹cy komisji senator Edmund Wittbrodt omówi³ rolê parlamentarnej
komisji europejskiej w procesie legislacyjnym UE, a tak¿e zasad i trybu pracy Komisji Spraw
Unii Europejskiej.

22 listopada 2007 r.
Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Ustawodawczej zapoznali siê z informacj¹ na temat wykonywania wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego przez Senat RP. Informacjê
przedstawi³ Piotr Radziewicz z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

27 listopada 2007 r.
Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej wybrano zastêpców przewodnicz¹cego komisji.
W dyskusji zg³oszone zosta³y dwie kandydatury. Kandydaturê senatora £ukasza Abgarowicza zaproponowa³ senator Marek Trzciñski, a senatora Kazimierza Kleiny – senator Tomasz
Misiak. W zwi¹zku z brakiem innych zg³oszeñ przewodnicz¹cy obradom senator T. Misiak zamkn¹³ listê kandydatów na zastêpców przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej.
G³osowanie tajne przy u¿yciu opieczêtowanych kart do g³osowania, zgodnie z art. 53 ust. 6
i 7 Regulaminu Senatu, przeprowadzili senatorowie Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Henryk
WoŸniak i Stanis³aw Kogut. W g³osowaniu wziê³o udzia³ 16 senatorów. Senatora K. Kleinê popar³o
12 osób, 3 by³y przeciw, a 1 wstrzyma³a siê od g³osu. Senator M. Trzciñski otrzyma³ 12 g³osów,
2 senatorów by³o przeciw, a 2 wstrzyma³o siê od g³osu. Wobec wyników g³osowania zastêpcami
przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej zostali senatorowie K. Kleina i M. Trzciñski.
Nastêpnie przewodnicz¹cy komisji senator T. Misiak omówi³ wstêpnie plan prac nad
ustaw¹ bud¿etow¹ na rok 2008. Zwróci³ siê tak¿e do senatorów o zg³aszanie spraw, które
mog³yby byæ w przysz³ym roku przedmiotem prac Komisji Gospodarki Narodowej. Zdecydowano, ¿e zostan¹ przedyskutowane podczas jednego z najbli¿szych posiedzeñ komisji.
Senatorowie zapoznali siê tak¿e z informacj¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu na
temat udzia³u Izby w procedurze uchwalania ustawy bud¿etowej.
***
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Podczas swojego posiedzenia senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych przygotowali projekt uchwa³y Senatu w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Miêdzyparlamentarnej.
Uchwa³ê w tej sprawie podj¹³ Sejm. W sk³ad grupy wchodz¹ wszyscy pos³owie i senatorowie. Jest tradycj¹, ¿e PGUM istnieje w parlamencie ka¿dej kadencji.
Unia Miêdzyparlamentarna powsta³a w 1889 r. z inicjatywy parlamentarzystów angielskich i francuskich. Polska przyst¹pi³a do niej w roku 1922. Jest to najstarsza i najwiêksza organizacja zrzeszaj¹ca przedstawicieli parlamentów pañstw suwerennych. Jej celem jest
wyra¿anie pogl¹dów œwiatowej spo³ecznoœci parlamentarnej. Unia Miêdzyparlamentarna ma
prawo rekomendowania ONZ i jej agendom dzia³añ, inicjatyw i stanowisk.
W sk³ad Polskiej Grupy Unii Miêdzyparlamentarnej wchodz¹ wszyscy pos³owie i senatorowie. Grupa powo³a nastêpnie 17-osobowy zarz¹d (14 pos³ów i 3 senatorów), do którego
swych przedstawicieli rekomenduj¹ kluby i ko³a parlamentarne.
W g³osowaniu rekomendowany projekt uchwa³y w sprawie utworzenia Polskiej Grupy
Unii Miêdzyparlamentarnej komisja zaakceptowa³a jednog³oœnie. Do reprezentowania komisji
podczas dalszych prac nad projektem wybrano senatora Leona Kieresa.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska wybra³a dwóch zastêpców przewodnicz¹cego komisji.
W dyskusji kandydaturê senatora Ireneusza Niewiarowskiego zg³osi³ senator Stanis³aw Gorczyca. Senatora Micha³a Wojtczaka na to stanowisko rekomendowa³a senator Gra¿yna Sztark.
W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Andrzeja Grzyba, Zdzis³awa
Pupê i Gra¿ynê Sztark, obie kandydatury uzyska³y poparcie 16 senatorów, a 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu. Wobec wyników g³osowania senatorowie I. Niewiarowski i M. Wojtczak zostali zastêpcami przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia senatorowie zapoznali siê z informacj¹ ministra œrodowiska Macieja Nowickiego, dotycz¹c¹ planowanych zamierzeñ resortu.
Jak stwierdzi³ w swoim wyst¹pieniu, priorytetem Ministerstwa Œrodowiska jest pe³ne wykorzystanie unijnych funduszy przyznanych Polsce na lata 2007–2013, a dzia³ania resortu zostan¹
skierowane na efektywniejsze ich zagospodarowanie. Na te lata przewidzianych jest wielokrotnie wiêcej œrodków ni¿ Polska otrzyma³a w poprzedniej perspektywie finansowej (2004–2006).
Dotychczas zdo³ano wykorzystaæ zaledwie 30–35% puli, a do koñca 2008 r. zostanie wydatkowanych oko³o 80% funduszy na ochronê œrodowiska. Zdaniem ministra, by by³o to mo¿liwe, nale¿y uproœciæ procedury i zmniejszyæ bariery administracyjne, aby przygotowywanie projektów
sta³o siê ³atwiejsze. „Bêdê osobiœcie poszukiwa³ dobrych projektów, by unijne œrodki zosta³y
efektywnie wydatkowane” – podkreœli³ minister M. Nowicki. Doda³, ¿e by zrealizowaæ te zamierzenia, nie mo¿e byæ zmieniony dotychczasowy system finansowania ochrony œrodowiska.
W opinii ministra œrodowiska, najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest ochrona atmosfery, czyli oszczêdnoœæ energii i jej efektywne wykorzystanie. Obecnie w Polsce zu¿ywa siê 2, 5 razy wiêcej
energii na jednostkê dochodu narodowego ni¿ w krajach Europy Zachodniej. „Niegospodarnoœæ w tej sprawie w Polsce jest olbrzymia” – podkreœli³.
Szef resortu œrodowiska zaznaczy³, ¿e w Polsce s¹ te¿ opóŸnienia zwi¹zane z ochron¹
wód i zagospodarowaniem odpadów. Jak wyjaœni³, chodzi o realizacjê krajowego programu
oczyszczania œcieków. Projekty te czêsto napotykaj¹ bariery w postaci procedur przetargowych. Minister uwa¿a, ¿e wszystkie dobrze przygotowane projekty dotycz¹ce tych zagadnieñ
zostan¹ dofinansowane. Doda³, ¿e chodzi nie tyle o budowê oczyszczalni œcieków, ile o rozbudowê sieci kanalizacyjnych.
Wed³ug ministra M. Nowickiego, najwiêkszy problem dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi. Obecnie w Polsce ponad 50% odpadów wyrzuca siê na wysypiska, w krajach zachodnich zaœ w wiêkszoœci s¹ one segregowane i czêœciowo wykorzystywane ponownie. Szef
resortu œrodowiska uwa¿a, ¿e za zbiórkê œmieci powinny odpowiadaæ gminy i tam musz¹ trafiaæ op³aty z tego tytu³u.
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Odpowiadaj¹c na pytania senatorów dotycz¹ce energetyki j¹drowej, minister stwierdzi³,
¿e raczej nie jest jej zwolennikiem. Wyjaœni³, ¿e gdyby elektrownie atomowe by³y ca³kowicie
bezpieczne, w pe³ni mo¿na by utylizowaæ odpady energetyczne i okazywa³yby siê one tanie jako inwestycje, opowiedzia³by siê za nimi. W praktyce jednak tak nie jest – podkreœli³ minister.
Jego zdaniem, elektrownia atomowa mo¿e pracowaæ oko³o 30 lat, ale przez nastêpne 30 lat
trzeba j¹ ochraniaæ i wygaszaæ, ponosz¹c znaczne koszty. Minister M. Nowicki doda³, ¿e jest
negatywnie nastawiony do strategii rozwoju energetyki. Wed³ug niego, dokument ten by³ napisany pod dyktando lobby energetycznego i nale¿y go jak najszybciej zweryfikowaæ.
Ponadto minister stwierdzi³, ¿e jest przeciwnikiem uwalniania GMO do œrodowiska. Zapowiedzia³ równie¿ nadrobienie zaleg³oœci w tworzeniu Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000 oraz w promocji odnawialnych Ÿróde³ energii, a tak¿e lepsze
gospodarowanie odpadami. Takich dzia³añ wymaga od nas Unia Europejska. Zdaniem ministra, bardzo wa¿ne jest podjêcie decyzji w sprawie spornej obwodnicy Augustowa. Niew¹tpliwie trzeba chroniæ Dolinê Rospudy, ale sytuacja ludzi z tej miejscowoœci te¿ jest dramatyczna.
Je¿eli chodzi o tworzenie obszarów Natura 2000, to Polska ma wielkie zaleg³oœci. Trzeba wiêc
zrobiæ absolutnie wszystko, aby przyspieszyæ tworzenie tych obszarów i jak najszybciej przygotowaæ plany ich ochrony, poniewa¿ wówczas przez Uniê Europejsk¹ bêd¹ blokowane inwestycje infrastrukturalne. Ten program, wbrew wielu zapowiedziom, wcale nie musi stwarzaæ
konfliktów miêdzy zadaniami ochrony œrodowiska a gospodarczym rozwojem kraju. Nale¿y
przeprowadziæ sprawne negocjacje i zakoñczyæ spory z Komisj¹ Europejsk¹.
Minister M. Nowicki poinformowa³, ¿e dokona szczegó³owej analizy realizacji zobowi¹zañ traktatowych i na jej podstawie podejmie odpowiednie dzia³ania, w³¹cznie z ewentualnym renegocjowaniem zobowi¹zañ Polski wobec Unii Europejskiej. Nastêpnie omówiono zagadnienia dotycz¹ce odpadów, czyli realizacjê krajowego programu oczyszczania
œcieków. W ochronie powietrza, ochronie wód Polska zrobi³a ju¿ bardzo du¿o, a w sprawach
odpadów jesteœmy w punkcie wyjœcia. Istniej¹ zobowi¹zania zapisane w Traktacie Akcesyjnym, mijaj¹ okresy przejœciowe i bêdziemy musieli siê rozliczyæ z podjêtych dzia³añ. Zdaniem ministra, konieczna jest te¿ promocja odnawialnych Ÿróde³ energii, a szczególnie
biomasy. Jak podkreœli³ szef resortu ochrony œrodowiska, biomasa stanowi najwiêkszy potencja³ energii odnawialnej. Wiele kontrowersji budzi wniosek z³o¿ony w Europejskim Trybunale Sprawiedliwoœci w zwi¹zku ze zmniejszeniem przez Komisjê Europejsk¹ limitów emisji
dwutlenku wêgla na lata 2008–2012. Komentuj¹c kwestiê limitów emisji CO2, minister podkreœli³, ¿e spotka siê z krajowym administratorem systemu handlu uprawnieniami do emisji
i zapozna siê z t¹ spraw¹. Ponadto zapowiedzia³, ¿e bêdzie siê stara³ negocjowaæ jeszcze
wysokoœæ tych limitów z Bruksel¹. Jako skandal minister okreœli³ obciêcie limitów emisji CO2
dla cementowni, gdy¿ nawet najbardziej nowoczesne cementownie nie mog¹ ograniczyæ
emisji inaczej ni¿ ograniczaj¹c produkcjê. Polska bêdzie zmuszona importowaæ cement
z krajów, które nie maj¹ ¿adnych ograniczeñ.
***
Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Ustawodawczej postanowili nie zg³aszaæ
zastrze¿eñ do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym. Ustalono, ¿e jej przyjêcie
zarekomenduje Izbie senator Krzysztof Kwiatkowski.
Przyjêcie ustawy, uchwalonej przez Sejm z przed³o¿enia rz¹dowego, rekomendowa³ senatorom wiceminister finansów Adam Pêzio³. Celem nowelizacji jest wprowadzenie do ustawy o doradztwie podatkowym prawnych uregulowañ dotycz¹cych doradców podatkowych w zakresie,
w jakim uregulowania te utrac¹ moc w wyniku wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 22 maja br.
Pozytywn¹ opiniê o ustawie sejmowej przedstawi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
***
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Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Zdrowia wybrali zastêpcê przewodnicz¹cego komisji. Kandydaturê senatora Micha³a Ok³y na to stanowisko zg³osi³ senator W³adys³aw Sidorowicz. W g³osowaniu tajnym senator M. Ok³a uzyska³ jednomyœlne poparcie.
Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali siê tak¿e z planem dzia³añ ministra zdrowia na
najbli¿sze lata. Ogóln¹ informacjê na ten temat przedstawi³ wiceminister zdrowia Marek Twardowski. Wiceminister podkreœli³, ¿e do priorytetów nale¿y stworzenie autonomicznego systemu odpowiedzialnego za jednakowy dostêp do œwiadczeñ finansowych ze œrodków publicznych.
Wiceminister poinformowa³, ¿e w najbli¿szym czasie bêdzie negocjowaæ z Ogólnopolskim Zwi¹zkiem Zawodowym Lekarzy w sprawie przepisów dotycz¹cych czasu pracy lekarzy.
Przepisy te mówi¹ o 48-godzinnym tygodniu pracy. D³u¿sza praca jest mo¿liwa, jeœli lekarz na
to siê zgodzi. OZZL chce uzale¿niæ tê zgodê od zagwarantowania lekarzom odpowiedniej pensji zasadniczej.
Wiceminister zdrowia powiedzia³, ¿e jest kilka propozycji rozwi¹zania problemu czasu
pracy, a jednym z nich jest opóŸnienie wejœcia w ¿ycie tych przepisów. Doda³, ¿e nie wiadomo,
jak liczyæ – dobowo czy tygodniowo – godziny na odpoczynek (zgodnie z przepisami UE lekarze maj¹ prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku).
Wiceminister stwierdzi³ tak¿e, i¿ minister zdrowia Ewa Kopacz w najbli¿szym czasie bêdzie zabiega³a u ministra finansów o pieni¹dze dla lekarzy.
***
Senatorowie £ukasz Abgarowicz i Roman Ludwiczuk zostali wybrani na zastêpców Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹. W g³osowaniu tajnym wziê³o
udzia³ 20 senatorów, a obaj kandydaci otrzymali po 19 g³osów, przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym siê.
Prezydium Senatu wyrazi³o zgodê na wybór trzech wiceprzewodnicz¹cych komisji. Trzecim kandydatem, który zosta³ zg³oszony w dyskusji, by³ senator Maciej Klima, który wyrazi³
zgodê na kandydowanie, ale po krótkiej przerwie przed g³osowaniem z³o¿y³ rezygnacjê. Zgodnie z ustaleniami trzeci zastêpca Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
ma zostaæ wybrany na nastêpnym posiedzeniu.
Drugi punkt porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ przewidywa³ rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie zadañ polonijnych.
Przed przyst¹pieniem do tego punktu zastêpca szefa Kancelarii Senatu Romuald £anczkowski przedstawi³ obszern¹ informacjê na temat opieki Senatu RP nad Poloni¹ i Polakami za granic¹. Jako jedno z priorytetowych zadañ w tym zakresie w 2008 r. wskaza³ wspieranie rozwoju
oœwiaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju, w szczególnoœci przez popularyzacjê nauczania jêzyka polskiego i przedmiotów ojczystych. Do istotnych zadañ nale¿y te¿ diagnozowanie potrzeb pojawiaj¹cych siê w œrodowisku polskich imigrantów ekonomicznych
przebywaj¹cych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej i pomoc w zaspokajaniu tych
potrzeb. Ponadto chodzi o kontynuowanie pomocy Polakom na Bia³orusi, ze szczególnym uwzglêdnieniem wspierania dzia³añ s³u¿¹cych zagwarantowaniu pe³nego poszanowania praw
polskiej mniejszoœci, wynikaj¹cych z uregulowañ traktatowych oraz przyjêtych przez Bia³oruœ
miêdzynarodowych standardów ochrony praw mniejszoœci narodowych i etnicznych. Wa¿ne
jest tak¿e wspieranie promocji i upowszechnianie dorobku kultury polskiej w œrodowiskach polskich i polonijnych poza granicami kraju.
Nastêpnie Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ rozpatrzy³a i zaopiniowa³a nastêpuj¹ce wnioski o dotacje z bud¿etu Kancelarii Senatu na wykonanie zadañ
pañstwowych na opiekê nad Poloni¹ i Polakami za granic¹:
I. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i przyznanie dotacji
na ich wykonanie:
l

Fundacja Oœrodka Karta: Rozpowszechnianie ksi¹¿ki „S³ownik Dysydentów. Czo³owe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989” w sieci pol-
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l

l

l

l

l

skich placówek kultury za granic¹: Instytuty Polskie, Domy Polskie, wybrane biblioteki
i organizacji. Ca³kowity koszt zadania – 33 726 z³, wnioskowana dotacja – 33 726 z³. Zespó³
Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowa³ wniosek. Komisja popar³a stanowisko zespo³u.
Fundacja Oœrodka Karta: Przygotowanie edytorskie, druk i rozpowszechnianie kalendarza
na rok 2008 „Arystokracja i ziemiañstwo polskie w latach 1890–1939” (tytu³ roboczy) w œrodowiskach polskich na Wschodzie. Ca³kowity koszt zadania – 61 010 z³, wnioskowana dotacja – 61 010 z³. Zespó³ Finansów Publicznych zaproponowa³ przyznanie 61 010 z³. Komisja
nie wyrazi³a poparcia dla stanowiska zespo³u i negatywnie zaopiniowa³a wniosek.
Fundacja Oœrodka Karta: Przygotowanie do druku i wydanie wspomnieñ Antoniego Jankowskiego. Ca³kowity koszt zadania – 28 560 z³, wnioskowana dotacja – 20 000 z³. Zespó³ Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowa³ wniosek. Komisja popar³a stanowisko
zespo³u.
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: Polskie Œwiêta na Wschodzie (dodatkowe œrodki). Ca³kowity koszt zadania – 327 000 z³, wnioskowana dotacja – 327 000 z³. Zespó³ Finansów Publicznych zaproponowa³ przyznanie 60 000 z³. Komisja nie popar³a stanowiska
zespo³u i zaproponowa³a zwiêkszenie postulowanej przez zespó³ kwoty o 61 010 z³, rekomenduj¹c dotacjê w wysokoœci 121 010 z³.
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie: Pomoc charytatywna dla œrodowisk polskich na
Ukrainie (dodatkowe œrodki). Ca³kowity koszt zadania – 40 000 z³, wnioskowana dotacja
– 40 000 z³. Zespó³ Finansów Publicznych zaproponowa³ przyznanie takiej kwoty. Komisja
popar³a stanowisko zespo³u.
Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹”: Refundacja i sfinansowanie kosztów funkcjonowania Biblioteki Polskiej w Brukseli w 2007 r. oraz mebli, ksi¹¿ek, oprogramowania komputerowego i wydawnictw multimedialnych na potrzeby biblioteki. Ca³kowity koszt zadania
– 14 300 z³, wnioskowana dotacja – 14 300 z³. Zespó³ Finansów Publicznych zaproponowa³
przyznanie takiej kwoty. Komisja popar³a stanowisko zespo³u.

II. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i przyznanie dotacji
na ich wykonanie (œrodki trwa³e):
l

l

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: Pomoc Polakom na Wschodzie (œrodki trwa³e).
Ca³kowity koszt zadania – 102 000 z³, wnioskowana dotacja – 102 000 z³. Zespó³ Finansów
Publicznych zaproponowa³ przyznanie 60 000 z³. Komisja popar³a stanowisko zespo³u.
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: Pomoc Polakom na Wschodzie (œrodki trwa³e).
Ca³kowity koszt zadania – 160 500 z³, wnioskowana dotacja – 160 500 z³. Zespó³ Finansów
Publicznych negatywnie zaopiniowa³ wniosek. Komisja popar³a stanowisko zespo³u.

III. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji
na ich wykonanie:
ZWIÊKSZENIE KWOTY DOTACJI
Zadania nowo rozpoczynane:
l

l

Oddzia³ Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców: Remont Internatu Kolegium œw. St. Kostki KSW w Warszawie. Nak³ady na 2007 r., wed³ug umowy z 11 wrzeœnia br.
– 252 000 z³, wnioskowane zwiêkszenie œrodków finansowych – 20 000 z³. Zespó³ Finansów
Publicznych zaproponowa³ przyznanie 20 000 z³. Komisja popar³a stanowisko zespo³u.
NOWY WNIOSEK
Zadania nowo rozpoczynane
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: Adaptacja strychu w budynku przy ul. Szewczenki
191 w Stryju, na Ukrainie, na potrzeby Polskiego Kulturalno-Oœwiatowego Centrum im. Kornela Makuszyñskiego. Wnioskowana kwota dotacji w 2007 r. – 66 735 z³. Zespó³ Finansów Publicznych zaproponowa³ przyznanie 2673 z³. Komisja popar³a stanowisko zespo³u.
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***
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej odby³o siê pierwsze czytanie projektu uchwa³y Senatu w sprawie utworzenia Polskiej
Grupy Unii Miêdzyparlamentarnej. Projekt przygotowa³a Komisja Spraw Zagranicznych,
w imieniu której g³os zabra³ senator Leon Kieres.
W g³osowaniu po³¹czone komisje jednog³oœnie opowiedzia³y siê za przyjêciem przedstawionego projektu. Na sprawozdawcê projektu uchwa³y podczas posiedzenia plenarnego wybrano senatora L. Kieresa.
***
Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowano projekt uchwa³y Senatu w sprawie zmian w sk³adach komisji senackich.
Po rozpatrzeniu wniosków senatorów: Ryszarda Bendera o odwo³anie go z Komisji
Spraw Unii Europejskiej, Stanis³awa Bisztygi o powo³anie go do Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Obrony Narodowej, Jaros³awa Dudy o odwo³anie go z Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, Andrzeja Persona o odwo³anie go z Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
i powo³anie go do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Marka Trzciñskiego
o odwo³anie go z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz wicemarsza³ka
Marka Zió³kowskiego o odwo³anie go z Komisji Ustawodawczej, komisja postanowi³a na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu przed³o¿yæ Senatowi projekt uchwa³y zgodnie
z wnioskami senatorów.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji wybrano senatora Piotra Zientarskiego.
***
Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej zwo³ano w celu wyboru zastêpców przewodnicz¹cego komisji.
W dyskusji kandydaturê senatora Stanis³awa Jurcewicza zg³osi³ senator Marek Konopka. Senatora Janusza Sepio³a na to stanowisko rekomendowa³ senator Mariusz Witczak. Obaj
zg³oszeni kandydaci uzyskali poparcie komisji w g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez
senatorów M. Konopkê, Zbigniewa Meresa i S³awomira Sadowskiego, i zostali wybrani na zastêpców przewodnicz¹cego komisji.

28 listopada 2007 r.
Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej wybrali zastêpcê
przewodnicz¹cego komisji. W dyskusji senator Stanis³aw Gorczyca zg³osi³ na to stanowisko
kandydaturê senatora Jana Wyrowiñskiego. W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez
senatorów Piotra G³owskiego, Stanis³awa Gorczycê i Tadeusza Gruszkê, senator uzyska³ jednomyœlne poparcie cz³onków komisji.
Nastêpnie 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 prawnych UE.
Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2
l Projekt rozporz¹dzenia Rady ustalaj¹cego wielkoœci dopuszczalne po³owów i zwi¹zane
z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych maj¹ce zastosowanie do Morza Ba³tyckiego w 2008 r. (COM(2007)492), sygnatura Rady UE 12582/07.
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l

l

l

l

l

l
l
l

Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Referent: senator Edmund Wittbrodt.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Jan Krzysztof Ardanowski.
Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt rozporz¹dzenia Rady i postanowi³a nie wnosiæ uwag.
Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹cego
rozporz¹dzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostêpu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (COM(2007)531), sygnatura Rady
UE 13048/07.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Gospodarki.
Referent: senator Stanis³aw Iwan.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Marcin Korolec.
Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowi³a nie wnosiæ uwag.
Projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostêpu do sieci przesy³owych gazu ziemnego (COM(2007)532), sygnatura Rady UE 13049/07.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Gospodarki.
Referent: senator S. Iwan.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu M. Korolec.
Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowi³a nie wnosiæ uwag.
Wniosek w sprawie decyzji Rady dotycz¹cej tymczasowego zakazu stosowania
i sprzeda¿y w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii
MON810) zgodnie z dyrektyw¹ 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(COM(2007)586), sygnatura Rady UE 13702/07.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Œrodowiska.
Referent: senator Zdzis³aw Pupa.
Przedstawiciel rz¹du: sekretarz stanu Stanis³aw Gaw³owski.
Komisja Spraw Unii Europejskiej po rozpatrzeniu projektu decyzji Rady przyjê³a opiniê
nie popieraj¹c¹ tego wniosku.
Wniosek w sprawie decyzji Rady dotycz¹cej tymczasowego zakazu stosowania
i sprzeda¿y w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii T25)
zgodnie z dyrektyw¹ 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2007)589),
sygnatura Rady UE 13701/07.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Œrodowiska.
Referent: senator Z. Pupa.
Przedstawiciel rz¹du: sekretarz stanu S. Gaw³owski.
Komisja Spraw Unii Europejskiej po rozpatrzeniu projektu decyzji Rady przyjê³a opiniê
nie popieraj¹c¹ tego wniosku.
Projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki europejskiej (COM(2007)625), sygnatura Rady UE 14094/07.
Instytucja wiod¹ca: G³ówny Urz¹d Statystyczny.
Referent: senator Jan Wyrowiñski.
Przedstawiciel rz¹du: prezes Józef Oleñski.
Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowi³a nie wnosiæ uwag.
Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez Komisjê Spraw Unii Europejskiej:
art. 6 ust. 1 pkt 2: COM(2007) 436, 437, 560, 571, 576, 593, 594, 603, 611, 612, 613,
614, 615, 619, 623, 626, 629, 634, 636, 652, 655, 669, 670, 671, 672, 673, 688,
art. 6 ust. 4: COM(2007) 683, 702.
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***
Porz¹dek dzienny posiedzenia Komisji Kultury i Œrodków Przekazu przewidywa³ wybór zastêpcy przewodnicz¹cego komisji. W dyskusji senator Piotr £.J. Andrzejewski zg³osi³
kandydaturê senator Barbary Borys-Damiêckiej. W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym
przez senatorów Andrzeja Grzyba, Wojciecha Skórkiewicza i Micha³a Wojtczaka, proponowana kandydatka uzyska³a jednomyœlne poparcie.
Ponadto podczas posiedzenia rozwa¿ano ewentualne zwrócenie siê do Prezydium Senatu RP o wyra¿enie zgody na wybór drugiego zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu.
***
Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej wybrali
dwóch zastêpców przewodnicz¹cego komisji. Kandydaturê senatora Kazimierza Jaworskiego
na to stanowisko zg³osi³ senator Stanis³aw Kogut, senatora Jana Rulewskiego rekomendowa³a zaœ senator Ma³gorzata Adamczak. W g³osowaniu tajnym proponowani kandydaci uzyskali
poparcie cz³onków komisji.
***
Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska zapoznali siê z informacj¹ ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na temat programu rolnego nowego rz¹du.
Jak stwierdzi³ szef resortu, priorytetem jest wspó³praca z Komisj¹ Europejsk¹, tym bardziej i¿ w najbli¿szym czasie ma siê odbyæ przegl¹d Wspólnej Polityki Rolnej. W opinii ministra,
debata na temat zmian jest bardzo potrzebna, poniewa¿ WPR musi siê zmieniaæ w zwi¹zku ze
zmianami w gospodarce œwiatowej i europejskiej. Zmiany bêd¹ mia³y charakter ewolucyjny
i nie nale¿y spodziewaæ siê gwa³townych przekszta³ceñ. Dyskusja na temat zmian jest bardzo
wa¿na dla Polski, poniewa¿ jej celem jest wypracowanie modelu WPR po 2013 r. Polsce
przede wszystkim zale¿y na wyrównaniu poziomu dop³at bezpoœrednich w ca³ej Unii Europejskiej. Polscy rolnicy otrzymuj¹ nadal ni¿sze dop³aty do gruntów ni¿ gospodarze w „starej” Unii
Europejskiej, co znacznie utrudnia konkurowanie na jednolitym rynku.
Minister M. Sawicki poinformowa³, ¿e podczas posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa francuski minister rolnictwa opowiedzia³ siê za utrzymaniem
bud¿etu na rolnictwo po roku 2013 na poziomie co najmniej równym obecnemu. Wysokoœæ bud¿etu rolnego Unii jest kwesti¹ bardzo wa¿n¹. Czêœæ krajów chcia³aby znacznie zmniejszyæ
wydatki na rolnictwo kosztem nak³adów na rozwój obszarów wiejskich. Polska w tej kwestii zajmuje odmienne stanowisko. Zdaniem ministra, nale¿y wiêksz¹ uwagê zwracaæ na p³atnoœci
bezpoœrednie i regulacje rynkowe, a filar drugi (obszary wiejskie) wspomagaæ niekoniecznie
kosztem rolnictwa. Polska powinna bardzo dobrze przygotowaæ siê do negocjacji nad przegl¹dem WSP, co ma rozpocz¹æ siê ju¿ w 2008 r. Podczas posiedzenia dyskutowano równie¿
o uproszczonym systemie SAPS oraz o cross compliance. Ustalono, ¿e wynikaj¹ce z tych regulacji uwarunkowania mia³yby zostaæ wprowadzane stopniowo, w kolejnych latach: najpierw
przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska, nastêpnie zdrowia zwierz¹t i w koñcu dobrostanu
zwierz¹t. W Brukseli podjêto równie¿ rozmowy w sprawie stopniowego zwiêkszania limitów
kwot mlecznych. Zdaniem ministra rolnictwa M. Sawickiego, realne jest stopniowe zwiêkszanie tych kwot co najmniej o 2% rocznie. Decyzja w tej sprawie ma zapaœæ najpóŸniej do marca
2008 r. Ministrowie Francji, Finlandii i Niemiec wyrazili opiniê, ¿e jeszcze jest zbyt wczeœnie,
aby mówiæ o zniesieniu limitów produkcji mleka w 2015 r.
Podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska minister
M. Sawicki przyzna³, ¿e reforma systemu ubezpieczeñ zdrowotnych i emerytalnych rolników
jest potrzebna. Jego zdaniem, nale¿y opracowaæ system zachêt do p³acenia wy¿szych sk³adek i gwarancji. System, który zapewni, ¿e rolnicy ponosz¹cy wiêksze wydatki na ubezpiecze-
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nie w przysz³oœci bêd¹ otrzymywaæ wy¿sze œwiadczenia. Czêœæ rolników uzyskuj¹cych du¿e
dochody mo¿e p³aciæ wiêcej, ale nie mo¿e dotyczyæ to wszystkich.
Odpowiadaj¹c na pytania dotycz¹ce funkcjonowania agencji rolnych, minister powiedzia³, ¿e potrzebuje 6 miesiêcy na to, by uporz¹dkowaæ sytuacjê w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i spowodowaæ, by pracowa³a ona wydajniej. Ponadto nale¿y dokonaæ
analizy funkcjonowania dwóch pozosta³ych agencji: Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Zdaniem ministra, Agencja Rynku Rolnego funkcjonuje dobrze, natomiast nale¿y zdynamizowaæ pracê Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Wyjaœni³, ¿e chodzi
o maksymalne udostêpnienie ziemi rolnikom na powiêkszenie gospodarstw poprzez jej sprzeda¿ z zasobów agencji.
W trakcie dyskusji szef resortu wielokrotnie podkreœla³, ¿e rolnictwo w Polsce bêdzie
w nastêpnych latach nadal zró¿nicowane, ale zacznie siê stopniowo przekszta³caæ i stanie siê
konkurencyjne. Dotyczy to zw³aszcza du¿ych gospodarstw, które s¹ w³aœciwie przedsiêbiorstwami rolnymi. One nadal bêd¹ obecne na rynku, ale znajdzie siê te¿ miejsce dla ma³ych i œrednich gospodarstw, które bêd¹ musia³y uzupe³niaæ swoje dochody z dzia³alnoœci
pozarolniczej. W krajach „starej” Unii wielu rolników zmuszonych jest pracowaæ poza rolnictwem. Podobnie bêdzie w Polsce, ale by czêœæ ludzi mieszkaj¹cych na wsi mog³a uzyskiwaæ
dochody poza rolnictwem, potrzebne jest wsparcie finansowe. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 s¹ œrodki na ten cel i zostan¹ one w pe³ni wykorzystane na
aktywacje ludnoœci wiejskiej.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza – po zbadaniu koniecznoœci podjêcia
dzia³añ ustawodawczych wynik³ych z treœci wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 28 listopada
2006 r., dotycz¹cego art. 416 ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, na podstawie art.
85a ust. 3 pkt 1 Regulaminu Senatu – postanowi³a wnieœæ o podjêcie postêpowania w sprawie
inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy
upowa¿niono senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego (wywo³uje on skutki prawne z dniem publikacji, od 11 grudnia
2006 r.), a tak¿e kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia,
proponuje siê, aby przes³ankê wznowienia postêpowania maj¹c¹ podstawy konstytucyjne (art.
190 ust. 4 konstytucji) wy³¹czyæ spod ogólnego zakazu dalszego wznawiania postêpowañ
w sprawach cywilnych. W opinii projektodawców, zmiana ta pozwoli wzruszyæ prawomocny
wyrok s¹du, wydany na podstawie przepisu uznanego przez trybuna³ za niekonstytucyjny, równie¿ wówczas, gdy wczeœniej w sprawie by³o ju¿ wznawiane postêpowanie zgodnie z inn¹
przes³ank¹.
Senatorowie z Komisji Ustawodawczej zdecydowali równie¿ o podjêciu dzia³añ ustawodawczych, wynik³ych z treœci wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 3 paŸdziernika 2006 r., dotycz¹cego art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej. Na podstawie art.
85a ust. 3 pkt 1 regulaminu Izby wnieœli o podjêcie postêpowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upowa¿niono senator Gra¿ynê
Sztark.
Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego (wywo³uje on skutki prawne z dniem publikacji, od 13 paŸdziernika 2006 r.), kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego
uzasadnienia, zaproponowano, aby w stosunku do osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ na zasadach okreœlonych w przepisach o zrycza³towanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne za dochód
przyjmowaæ kwotê zadeklarowan¹ w oœwiadczeniu tej osoby.
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W opinii wnioskodawców, proponowana zmiana eliminuje kategoriê podmiotów, któr¹
ustawodawca wyodrêbni³ w sposób wadliwy. Przyj¹³ mianowicie, ¿e relewantnym kryterium
wyodrêbnienia powinna byæ forma opodatkowania osoby, podczas gdy kryterium zgodnym
z konstytucj¹ – zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego – jest rzeczywista wysokoœæ dochodów
osoby (tzw. kryterium dochodowe).
Zaproponowana zmiana umo¿liwia uznanie za dochód – w odniesieniu do osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ na zasadach okreœlonych
w przepisach o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne – równie¿ kwoty ni¿szej od najni¿szej podstawy wymiaru sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne. Sposób ustalania dochodu, który warunkuje prawo do pomocy spo³ecznej zosta³ dziêki temu powi¹zany z faktyczn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹ (materialn¹) osób ubiegaj¹cych siê o œwiadczenie pieniê¿ne.
Jak stwierdzono w uzasadnieniu, rekomendowana ustawa powoduje skutki finansowe
dla bud¿etu pañstwa. Zmiana ustawowej definicji dochodu w stosunku do osób prowadz¹cych
pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ na zasadach okreœlonych w przepisach
o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby
fizyczne zwiêkszy bowiem dostêpnoœæ pomocy spo³ecznej dla wymienionej kategorii osób.
W opinii wnioskodawców, nowelizacja ustawy o pomocy spo³ecznej, czego prost¹ konsekwencj¹ s¹ dodatkowe wydatki bud¿etowe, stanowi – z jednej strony – wykonanie obowi¹zku prawnego, jakim jest uwzglêdnienie w systemie prawnym skutków rozstrzygniêcia co do
meritum s¹du konstytucyjnego, a – z drugiej strony – przywrócenie regulacji ustawowej, która
gwarantuje korzystanie przez obywateli z ich praw i wolnoœci, potwierdzonych orzeczeniem
Trybuna³u Konstytucyjnego.
Komisja Ustawodawcza postanowi³a tak¿e podj¹æ dzia³ania ustawodawcze wynik³e z treœci wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 6 marca 2007 r., dotycz¹cego art. 32 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa. Na podstawie art. 85a ust. 3 pkt 1 regulaminu wniesiono o podjêcie postêpowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej projektu ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upowa¿niono senatora Bohdana Paszkowskiego.
W projektowanej nowelizacji zaproponowano, aby ze zdania wstêpnego art. 32 ust. 1
ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa wykreœliæ wyraz „obowi¹zkowy”. Bêdzie to oznacza³o zlikwidowanie zakwestionowanego przez trybuna³ zró¿nicowania œwiadczeñ w ramach ubezpieczenia chorobowego. Projekt
przewiduje, ¿e nowelizacja wejdzie ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku
Ustaw.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego poci¹ga
za sob¹ koszty dla bud¿etu pañstwa – rozszerzony zostanie katalog osób mog¹cych siê ubiegaæ o zasi³ek opiekuñczy.
***
Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia senatorowie dokonali wyboru drugiego zastêpcy
przewodnicz¹cego komisji. Zosta³ nim – jednog³oœnie – senator Stanis³aw Karczewski. W czasie dyskusji jego kandydaturê zg³osi³ senator Waldemar Kraska.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej wybra³a trzeciego zastêpcê przewodnicz¹cego komisji.
W czasie dyskusji senator W³adys³aw Dajczak zg³osi³ kandydaturê senatora W³adys³awa
Ortyla na to stanowisko. W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów W. Daj-
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czaka, Zbigniewa Meresa i Janusza Sepio³a, proponowanego kandydata popar³o 10 senatorów, a 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu. Senator W. Ortyl zosta³ wiêc zastêpc¹
przewodnicz¹cego Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.
***
Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej wybrano trzech zastêpców przewodnicz¹cego komisji. Zostali nimi senatorowie Maciej Klima, Andrzej Owczarek i Krzysztof Zaremba.
W czasie dyskusji kandydaturê senatora M. Klimy zg³osi³ senator Andrzej Mazurkiewicz,
senatora A. Owczarka rekomendowa³ senator Maciej Grupski, a senatora K. Zaremby – senator Zbigniew Meres. W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Henryka Górskiego, M. Grupskiego i Z. Meresa, kandydaci uzyskali jednomyœlne poparcie.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzy³a wnioski senatorów: Zbigniewa Cichonia o powo³anie go do Komisji Ustawodawczej, Ryszarda Knosali o powo³anie go do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Rafa³a Muchackiego
o powo³anie go do Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, Tomasza Misiaka o odwo³anie go z Komisji Spraw Zagranicznych oraz Marka Trzciñskiego o powo³anie go do
Komisji Ustawodawczej.
Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowi³a przed³o¿yæ Senatowi projekt uchwa³y zgodnie z wnioskami senatorów. Ustalono, ¿e sprawozdawc¹ komisji na
posiedzeniu plenarnym bêdzie senator Piotr Zientarski.
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Kontakty miêdzynarodowe

W dniach 17 i 18 listopada br. roku delegacja Senatu RP pod przewodnictwem marsza³ka Bogdana Borusewicza z³o¿y³a oficjaln¹ wizytê w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. W sk³ad delegacji wchodzili senatorowie: Piotr £.J. Andrzejewski – przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Œrodków Przekazu, Tomasz Misiak – przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Narodowej, W³adys³aw Sidorowicz – przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia, Stanis³aw Kogut
– cz³onek Komisji Polityki Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej,
a tak¿e Andrzej Owczarek – cz³onek Komisji Gospodarki Narodowej.
W Dubaju delegacja Senatu wziê³a udzia³ w przedsiêwziêciu promuj¹cym Polskê w ZEA
pod nazw¹ Polish Business Days. W ramach polskich dni zaprezentowano polsk¹ wystawê
narodow¹, odby³o siê polsko-arabskie forum gospodarcze oraz promowano polsk¹ kulturê.
Na wystawie przedstawiono polskie firmy reprezentuj¹ce ró¿ne dziedziny gospodarki,
pokazano mo¿liwoœci wspó³pracy handlowo-inwestycyjnej nie tylko z ZEA, ale z ca³ym Bliskim
Wschodem. W programie forum znalaz³y siê spotkania i dyskusje na temat energetyki, zaso-
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Wizyta delegacji
Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich

bów naturalnych, inwestycji, zdrowia, medycyny, turystyki, wspó³pracy gospodarczej w Polsce
i krajach arabskich.
Otwieraj¹c polsko-arabskie forum gospodarcze oraz polsk¹ wystawê narodow¹, marsza³ek B. Borusewicz podkreœli³, ¿e Dni Polskiego Biznesu w Dubaju s¹ jednym z najwa¿niejszych
wydarzeñ promocyjnych, jakie w ostatnich latach zosta³y zorganizowane za granic¹ i najwiêksz¹ prezentacj¹ polskiej gospodarki w tym rejonie œwiata. Na wystawie i podczas forum przedstawiono oferty 100 polskich firm. Zdaniem marsza³ka, Zjednoczone Emiraty Arabskie to
miejsce, do którego trzeba przyje¿d¿aæ, prezentowaæ swoj¹ ofertê handlow¹ i szukaæ kontaktów, zw³aszcza gospodarczych. „Widzimy, jak szybko rozwijaj¹ siê Emiraty Arabskie, jaki tu
jest boom budowlany, jaki ch³onny i dynamiczny rynek” – mówi³ B. Borusewicz. Podkreœli³, ¿e
bêdzie to bardzo dobre miejsce pocz¹tku ekspansji na ca³y obszar krajów arabskich.
Polska jest jednym z najwiêkszych partnerów handlowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Europie Œrodkowej. Obroty handlowe w 2006 roku wynios³y oko³o 300 mln dolarów.
Podczas wizyty w Dubaju marsza³ek B. Borusewicz spotka³ siê tak¿e z przewodnicz¹cym
Federalnej Rady Narodowej Abdulazizem Abdullahem Al-Ghurairem. By³o to pierwsze spotkanie z przedstawicielami parlamentu ZEA. Senatorowie przekonywali polityków arabskich do inwestowania w Polsce i do zorganizowania w Warszawie wspólnego forum gospodarczego,

Spotkanie w polskiej szkole
w Dubaju

2 DIARIUSZ SENATU

27

poœwiêconego g³ównie inwestycjom w nieruchomoœci. Rozmawiano tak¿e o potrzebie otwarcia ambasady Emiratów Arabskich w Warszawie i kwestiach wizowych.
Marsza³ek B. Borusewicz odwiedzi³ tak¿e polsk¹ szko³ê w Dubaju, gdzie spotka³ siê
z mieszkaj¹cymi i pracuj¹cymi tam Polakami. Do polskiej szko³y uczêszcza oko³o 50 uczniów,
w wiêkszoœci s¹ to dzieci rodziców przebywaj¹cych na kontraktach. W szkole uzupe³niaj¹ one
wiedzê wymagan¹ w polskim systemie edukacji. Marsza³ek Senatu podczas tego spotkania
wyrazi³ przekonanie, ¿e wszyscy, którzy dziœ przebywaj¹ poza granicami kraju, wróc¹ do Ojczyzny. „Wiem, ¿e jesteœcie t¹ m³od¹ emigracj¹, która wyjecha³a do pracy, i wiem, ¿e wrócicie
do kraju. Na pewno kraj na was czeka” – powiedzia³ marsza³ek Senatu. Jak podkreœli³, cieszy
siê, ¿e dzieci i m³odzie¿ maj¹ mo¿liwoœæ uzupe³niania swojego wykszta³cenia w polskiej szkole, wed³ug polskiego systemu nauczania.
***
W dniach 25 listopada – 1 grudnia br., na zaproszenie marsza³ka Bogdana Borusewicza,
z oficjaln¹ wizyt¹ przebywa³a w Polsce delegacja Izby Doradców Królestwa Maroka z wiceprzewodnicz¹cym Mohamedem Faouzi Ben Allalem na czele.
26 listopada delegacja przebywa³a w Gdañsku, gdzie wspólnie z marsza³kiem B. Borusewiczem z³o¿y³a kwiaty pod pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców, spotka³a siê z prezydentem
Gdañska, wojewod¹ pomorskim, wicemarsza³kiem województwa pomorskiego, Zarz¹dem
Gdañskiej Stoczni Remontowej, Zarz¹dem Grupy Lotos oraz z przedsiêbiorcami regionu
w siedzibie urzêdu wojewódzkiego.
27 listopada delegacjê przyj¹³ w Senacie marsza³ek B. Borusewicz. W spotkaniu uczestniczy³ senator Andrzej Person, przewodnicz¹cy Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹.
Przewodnicz¹cy delegacji podziêkowa³ za ciep³e przyjêcie i podkreœli³, ¿e Polskê i Maroko ³¹cz¹ bardzo dobre stosunki polityczne. Wyrazi³ nadziejê, i¿ wspó³praca miêdzy obu krajami
bêdzie siê rozwijaæ na wszystkich p³aszczyznach, a zw³aszcza w dziedzinie gospodarczej
i kulturalnej. Pogratulowa³ Polsce dynamicznego rozwoju, który gwarantuje wa¿n¹ pozycjê
w Unii Europejskiej. Doda³, ¿e Maroko z krajami Unii Europejskiej ³¹cz¹ bardzo dobre stosunki.
Zaznaczy³, i¿ Maroko osi¹gnê³o wielki postêp w dziedzinie praw cz³owieka, co znalaz³o uznanie spo³ecznoœci miêdzynarodowej.
Goœcie zwrócili siê do marsza³ka B. Borusewicz z proœb¹ o poparcie wysi³ków Maroka
w sprawie pokojowego rozwi¹zania sporu o Saharê. Mówili, ¿e to terytorium zamieszkuje
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100 tys. osób i taka spo³ecznoœæ nie jest w stanie samodzielnie obroniæ swojej niezale¿noœci oraz 1200 kilometrów granic. Przewodnicz¹cy delegacji podziêkowa³ Polsce za przychylne stanowisko w sprawie zachowania jednoœci terytorialnej Maroka. „Sahara
Zachodnia powinna byæ obszarem autonomicznym w ramach suwerennego Królestwa Maroka i powinno to zostaæ osi¹gniête na drodze pokojowych negocjacji” – powiedzia³ przewodnicz¹cy delegacji.
Marsza³ek B. Borusewicz potwierdzi³, ¿e stosunki polityczne miêdzy obu krajami s¹ dobre. Wyrazi³ zadowolenie z postêpów demokracji w Maroku. Zaznaczy³, ¿e dobrze rozwija siê
wspó³praca parlamentarna miêdzy Polsk¹ a Marokiem. Podkreœli³, ¿e Polska zawsze opowiada siê za pokojowymi negocjacjami przy rozwi¹zywaniu konfliktów, ale strony musz¹ chcieæ
tych pozytywnych rozwi¹zañ.
Wed³ug marsza³ka, dobrze uk³ada siê wspó³praca gospodarcza. Wymiana handlowa stale roœnie, ale s¹ jeszcze du¿e, wolne przestrzenie, które mo¿na wype³niæ wspó³prac¹. Takim
obszarem, zdaniem marsza³ka, jest turystyka. Do Maroka w celach turystycznych wyje¿d¿a ro-
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cznie 4 tys. Polaków, podczas gdy do Egiptu – kilkaset tysiêcy. Marsza³ek wyrazi³ nadziejê, ¿e
obecna wizyta to zmieni.
Cz³onkowie delegacji wskazywali, ¿e Maroko w ostatnim czasie rozwija siê dynamicznie,
przeprowadzone zosta³y konstytucyjne reformy, rozwija siê prawo pracy, prawo rodzinne, prawa kobiet. Osi¹gniêta zosta³a zgoda narodowa, co przynios³o stabilizacjê polityczn¹ w Maroku, a to stanowi gwarancjê jego dalszego rozwoju.
27 listopada z marokañsk¹ delegacj¹ spotka³ siê równie¿ wicemarsza³ek Sejmu Jerzy
Szmajdziñski.
Tego dnia delegacja spotka³a siê tak¿e z senack¹ Komisj¹ Spraw Zagranicznych oraz
cz³onkami senackiej Komisji Gospodarki Narodowej. Delegacji towarzyszy³ ambasador Królestwa Maroka w Warszawie Abdesselam Alem.
Stronê polsk¹ reprezentowali: senator Leon Kieres – przewodnicz¹cy Komisji Spraw Zagranicznych, senator Tomasz Misiak – przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Narodowej oraz
senatorowie Maciej Grubski, Andrzej Mazurkiewicz, Pawe³ Klimowicz, Jan Olech, Marek Rocki
i Krzysztof Zaremba.
Strona polska podczas spotkania podkreœli³a wagê kontaktów miêdzyparlamentarnych,
pomocnych w rozwi¹zywaniu problemów w relacjach dwustronnych oraz wspieraj¹cych dzia³ania w zakresie polityki, gospodarki i kultury.
Strona marokañska przedstawi³a bie¿¹c¹ sytuacjê geopolityczn¹ swego regionu i jego
podstawowe problemy. Poruszono kwestiê kontaktów bilateralnych miêdzy naszymi krajami,
kontaktów Maroka z Uni¹ Europejsk¹ oraz obecn¹ sytuacjê na terenie Sahary Zachodniej. Zaprezentowano równie¿ prerogatywy i strukturê Izby Doradców oraz jej rolê w systemie prawodawczym Maroka. Lahib El Eulj, przewodnicz¹cy komisji spraw zagranicznych Izby,
przedstawi³ program wprowadzonych w ostatnich latach reform politycznych i gospodarczych,
s³u¿¹cych demokratyzacji ¿ycia w Maroku oraz wype³nianiu zobowi¹zañ wobec UE, zwi¹zanych z podpisaniem w 2000 r. Uk³adu Stowarzyszeniowego.
Obie strony zgodzi³y siê, ¿e powinna wzrosn¹æ dynamika wymiany gospodarczej miêdzy
naszymi krajami oraz poziom wzajemnych inwestycji. Poruszono te¿ kwestiê bezpieczeñstwa
energetycznego i przedstawiono podstawow¹ liniê polityki obu krajów w tym zakresie.
W dniach 28–29 listopada delegacja przeprowadzi³a rozmowy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Krajowej Izbie Gospodarczej, Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz w Ministerstwie Gospodarki.
30 listopada goœcie odwiedzili Kraków.
***
W dniach 29–30 listopada br. delegacja Senatu RP pod przewodnictwem marsza³ka
Bogdana Borusewicza z³o¿y³a oficjaln¹ wizytê w Niemczech. W sk³ad delegacji wchodzili
senatorowie: Leon Kieres – przewodnicz¹cy Komisji Spraw Zagranicznych, Andrzej Person
– przewodnicz¹cy Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹, Mariusz Witczak – przewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, a tak¿e
Lucjan Cichosz – cz³onek Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska oraz Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹.
29 listopada polska delegacja spotka³a siê z przewodnicz¹cym Bundestagu Norbertem
Lammertem, a tak¿e z niemieck¹ Poloni¹. Wieczorem marsza³ek B. Borusewicz wzi¹³ udzia³
w dyskusji zorganizowanej przez Ambasadê RP, Instytut Polski w Berlinie oraz Centrum Europy Œrodkowej i Wschodniej Fundacji Roberta Bischa i Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej na temat „18 lat po upadku Muru Berliñskiego – rola polskich i niemieckich ruchów
obywatelskich w przezwyciê¿aniu podzia³u Europy”. W debacie, z udzia³em ok. 200 osób,
uczestniczy³a Gesine Schwan, pe³nomocnik rz¹du federalnego Niemiec ds. wspó³pracy
niemiecko-polskiej.
Przewodnicz¹cy Bundestagu N. Lammert podkreœli³ w rozmowie z polskimi senatorami,
¿e Niemcy – poprzez bliskie i czêste kontakty z polskim parlamentem, podobnie jak z parla-
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Spotkanie z przewodnicz¹cym
Bundestagu Norbertem
Lammertem

mentem francuskim chc¹ utrzymywaæ z obydwoma s¹siadami szczególne stosunki. Marsza³ek B. Borusewicz zapewni³ gospodarzy, ¿e nowy rz¹d w Polsce chce dobrych stosunków
z Niemcami. „Bêd¹ miêdzy nami problemy, ale jest korzystna atmosfera do ich rozwi¹zania”
– podkreœli³ marsza³ek.
Na spotkaniu z przedstawicielami organizacji polonijnych w Niemczech marsza³ek B. Borusewicz podziêkowa³ dzia³aczom za kultywowanie polskoœci, choæ – jak stwierdzi³ – mniejszoœæ polska ma problemy z wiêkszoœci¹ nawet w pañstwie demokratycznym, jakim s¹
Niemcy. Konkretnie chodzi o finansowanie nauki jêzyka polskiego wœród Polaków mieszkaj¹cych w Niemczech. Zdaniem dzia³aczy polonijnych, pomoc Niemiec jest niewystarczaj¹ca
w stosunku do potrzeb. Kwestie te zdominowa³y rozmowy polskiej delegacji z premierem
Brandenburgii Matthiasem Platzeckiem i premierem Mecklenburgii – Pomorza Przedniego
Haraldem Ringstorffem.
Mówiono tak¿e o konsekwencjach wejœcia Polski do strefy Schengen. Podkreœlano, ¿e
teraz powinien nast¹piæ impuls w rozwoju wspó³pracy regionów przygranicznych. Premier
M. Platzeck zapewni³, ¿e dziœ starostowie i burmistrzowie miast niemieckich czekaj¹ na zniesienie wszelkich barier przy zatrudnianiu Polaków i chc¹ rozwijaæ partnerstwo nad Odr¹, tak
jak kiedyœ nad Renem.
30 listopada polska delegacja spotka³a siê z wicekanclerzem i federalnym ministrem
spraw zagranicznych RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz przewodnicz¹cym Bun-

Spotkanie z burmistrzem
Hamburga Ole von Beustem
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Z³o¿enie wi¹zanki kwiatów
w miejscu pamiêci Petera
Fechtera

desratu i pierwszym burmistrzem Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga Ole von Beustem. W rozmowie z przewodnicz¹cym Budesratu marsza³ek B. Borusewicz zaproponowa³
wspólne promowanie projektów, które s¹ realizowane na pograniczu polsko-niemieckim.
Tego samego dnia marsza³ek B. Borusewicz, w towarzystwie senatorów i w obecnoœci
przewodnicz¹cego Izby Deputowanych Berlina Waltera Mompera, z³o¿y³ wi¹zankê kwiatów
w miejscu pamiêci Petera Fechtera – ofiary muru berliñskiego.
Z przewodnicz¹cym Landtagu Brandenburgii Gunterem Fritschem senatorowie rozmawiali na temat struktury samorz¹du i podzia³u zadañ miêdzy w³adzami federalnymi, landowymi, powiatowymi i gminnymi.
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Kronika senacka

19 listopada br., w zwi¹zku z katastrof¹ w kopalni wêgla kamiennego w Doniecku
marsza³ek Bogdan Borusewicz przes³a³ na rêce przewodnicz¹cego Rady Najwy¿szej
Ukrainy Oleksandra Moroza depeszê kondolencyjn¹:
„W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i moim w³asnym pragnê wyraziæ g³êbokie
uczucie smutku z powodu cierpieñ i ofiar, jakie poci¹gnê³a za sob¹ katastrofa w kopalni wêgla
kamiennego im. Zasiadki w Doniecku.
£¹czymy siê w bólu ze wszystkimi, którym okrutny ¿ywio³ zabra³ najbli¿szych, oraz wszystkimi, których dotknê³o spowodowane ¿ywio³em nieszczêœcie.
Na Pana rêce sk³adam wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia”.
***
22 listopada br. w Gdañsku otwarto konferencjê Eurocities – organizacji zrzeszaj¹cej 130 najwiêkszych miast i metropolii europejskich. Goœæmi honorowymi byli by³y prezydent Lech Wa³êsa oraz marsza³ek Bogdan Borusewicz.
W konferencji po raz pierwszy zorganizowanej w pañstwie by³ego bloku komunistycznego uczestniczy³o oko³o 350 osób, m.in. burmistrzowie i prezydenci takich miast, jak m.in. Antwerpia, Drezno, Genewa, Haga, Kopenhaga, Lipsk, Liverpool, Lyon, Monachium i Sztokholm.
Polskê reprezentowali prezydenci m.in. Katowic, Lublina, Poznania i Warszawy.
Has³em tegorocznej konferencji Eurocities by³o Solidarity in action – creating cohesive cities („Solidarnoœæ w akcji – tworzenie spójnych miast”). W ramach prowadzonych w jêzyku angielskim dyskusji warsztatowych poruszano m.in. problem rynku pracy w du¿ych miastach
europejskich oraz migracji zarobkowej.
„Dla nas solidarnoœæ to nie tylko wspomnienie chwalebnej przesz³oœci, ale tak¿e obowi¹zuj¹ca regu³a organizuj¹ca ¿ycie spo³eczne w pañstwie” – powiedzia³ w przemówieniu otwieraj¹cym konferencjê prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz.
Zadaniem powsta³ego w 1986 r. stowarzyszenia Eurocities jest reprezentowanie interesów du¿ych miast w strukturach Unii Europejskiej. Stowarzyszenie to jest odpowiednikiem Unii
Metropolii Polskich na skalê europejsk¹. Do Eurocities nale¿eæ mo¿e miasto o liczbie mieszkañców nie mniejszej ni¿ 250 tysiêcy, choæ zdarzaj¹ siê tak¿e wyj¹tki od tej zasady. W roli obserwatorów w Eurocities wystêpuj¹ przedstawiciele miast z pañstw spoza UE, m.in. Istambu³u,
Sankt-Petersburga, Kijowa, Lwowa, Sarajewa i Zagrzebia.
***
W dniach 23–24 listopada br. pod honorowym patronatem marsza³ka Bogdana Borusewicza w Warszawie na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego odby³a siê
konferencja poœwiêcona migracji Polaków po roku 2004 do Europy Zachodniej i jej konsekwencjom dla rodziny. By³a to IV Europejska Konferencja z cyklu „Rodzina polska poza
granicami kraju”.
Podczas konferencji politycy, naukowcy, dzia³acze spo³eczni oraz przedstawiciele Polonii europejskiej zastanawiali siê nad formami pomocy rodzinom w Polsce dotkniêtym migracj¹ oraz rodzinom polonijnym. Podczas kilku sesji omówiono prawno-polityczne,
spo³eczno-psychologiczne i edukacyjno-wychowawcze aspekty zjawiska emigracji. Konferencja by³a okazj¹ do przyjrzenia siê emigracji po 2004 r. na przyk³adzie Anglii, opiece dusz-
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pasterskiej nad Poloni¹ oraz do zastanowienia siê nad znaczeniem wielospecjalistycznego
poradnictwa rodzinnego.
***
26 listopada br. w Pary¿u marsza³ek Bogdan Borusewicz wzi¹³ udzia³ w prezentacji
kandydatury Wroc³awia do organizacji EXPO 2012.
Podczas prezentacji przedstawiciele Wroc³awia zaapelowali do nowych krajów Miêdzynarodowego Biura Wystaw (BIE) o zachowanie zasady fair play i wstrzymanie siê od g³osu
w wyborze miasta, które zorganizuje EXPO 2012. Polskie w³adze wezwa³y tak¿e do uczciwej
walki Koreê Po³udniow¹ i Maroko.
Polski apel mia³ zwi¹zek z tym, ¿e w czasie, gdy Polska rozpoczyna³a starania o EXPO
2012, BIE liczy³a 98 pañstw. Wskutek akcji kontrkandydatów Polski – Korei P³d. i Maroka – organizacja zrzesza ju¿ 140 pañstw, z których 26 przyst¹pi³o do niej w ci¹gu ostatnich dwóch tygodni przed wyborami.
Podczas polskiej prezentacji w paryskim Pa³acu Kongresowym wyemitowano nagranie
z wyst¹pieniem premiera Donalda Tuska, który wyrazi³ nadziejê, ¿e nowo przyjête kraje
wstrzymaj¹ siê jednak od g³osu. Premier zapewni³, ¿e choæ w Polsce zmieni³ siê niedawno
rz¹d, poparcie dla EXPO 2012 dla Wroc³awia pozostaje niezmienne. Jednoczeœnie zaprosi³
serdecznie wszystkich do Wroc³awia, do Polski.
Podczas prezentacji zabra³ g³os marsza³ek B. Borusewicz. Przypomnia³, ¿e Polska stara³a siê o organizacjê EXPO ju¿ w 1943 r., ale z powodu II wojny œwiatowej dopiero teraz, jako
niepodleg³e pañstwo, mo¿e wróciæ do tych zamierzeñ.
Tak¿e by³y prezydent Lech Wa³êsa, przedstawiony podczas prezentacji przez prezydenta Wroc³awia Rafa³a Dutkiewicza jako cz³owiek, który zmieni³ œwiat, w nagranym wczeœniej wyst¹pieniu przekonywa³, ¿e w wyborze organizatora EXPO 2012 nale¿y postawiæ na uczciwe
i solidarne rozwi¹zanie, je¿eli chce siê budowaæ „porz¹dny, bezpieczny œwiat”.
Wroc³aw odpad³ jednak ju¿ w pierwszej turze g³osowania, otrzymuj¹c jedynie 13 g³osów
na 140. W drugiej turze g³osowania przedstawicieli pañstw wchodz¹cych w sk³ad Miêdzynarodowego Biura Wystaw (BIE) koreañskie Josu zmierzy³o siê z marokañskim Tangerem. Po³udniowokoreañskie miasto wygra³o stosunkiem 77 do 63 g³osów.
Marsza³ek B. Borusewicz podziêkowa³ prezydentowi Wroc³awia i jego wspó³pracownikom za ogromny wk³ad pracy w starania o EXPO 2012 i zaznaczy³, ¿e na pewno ten wysi³ek
nie pójdzie na marne.
Jak oceni³, mimo ¿e przegraliœmy „doœæ wysoko”, to by³a to dobra promocja Polski i Wroc³awia. Podkreœli³ te¿, ¿e ten „ostatni rzut na taœmê”, czyli paryska prezentacja Wroc³awia by³a
bardzo dobrze przygotowana.
***
W dniach 30 listopada i 1 grudnia br. w Warszawie odby³a siê konferencja „Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej”.
Konferencjê, pod patronatem marsza³ka Bogdana Borusewicza i ambasadora USA
w Warszawie Victora Ashe’a, przygotowali dawni dziennikarze RWE oraz Stowarzyszenie
Wolnego S³owa.
W opinii W³adys³awa Bartoszewskiego, jednego z uczestników konferencji, Radio Wolna
Europa to najwiêksze osi¹gniêcie XX wieku, stworzone jako remedium na zamiar zniszczenia
wszelkiej wolnej opinii. Zdaniem W. Bartoszewskiego, RWE to fenomen w historii Polski od
1939 do 1989 r. „Radio Wolna Europa nale¿y – obok fenomenu oddzia³ywania psychologicznego agend Polskiego Pañstwa Podziemnego, delegatury rz¹du AK – do najwybitniejszych
i najbardziej specyficznych fenomenów historii Europy” – oceni³ Bartoszewski.
„Mo¿na porównaæ te dwa elementy oddzia³ywania socjotechnicznego, politycznego i moralnego na spo³eczeñstwa” – stwierdzi³.
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Obecny na konferencji zastêpca szefa misji USA Kenneth Hillas zaakcentowa³, ¿e RWE
mia³o grono wiernych odbiorców, dla których wa¿na by³a prawda. „Nawet w³adza komunistyczna nie powstrzyma³a prawdy, która dociera³a do ludzi” – podkreœli³.
Na szerzenie prawdy przez RWE wskazywa³ te¿ w przes³anym organizatorom konferencji liœcie marsza³ek B. Borusewicz. „RWE nadawa³o w eter s³owa prawdy i wolnoœci. S³owa te
rozsadza³y od œrodka monolit zniewolonego i zak³amanego œwiata” – stwierdzi³ marsza³ek. Jego zdaniem, Polacy s¹ narodem „g³êboko doœwiadczonym przez historiê i powinni sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e wolnoœæ i demokracja to nie s¹ wartoœci dane raz na zawsze – trzeba
o nie walczyæ i zabiegaæ, trzeba pielêgnowaæ pamiêæ o przesz³oœci, aby przysz³oœæ by³a lepsza”. Marsza³ek podkreœli³ jednoczeœnie, ¿e pomimo i¿ RWE „by³a darem wolnego œwiata dla
zniewolonych narodów, to jednak w historii i polityce nic nie jest proste i niczego nie dostaje siê
za darmo”. „Ameryka wyst¹pi³a z inicjatyw¹ utworzenia RWE, ale przecie¿ bez zgody Ameryki
nie by³oby w Europie ja³tañskiego porz¹dku. W polityce nie ma wyrzutów sumienia – s¹ tylko
interesy i twarde regu³y gry” – stwierdzi³.
W opinii marsza³ka B. Borusewicza, „Polska, wybijaj¹c siê na niepodleg³oœæ, czêœciowo
sp³aci³a d³ug wobec Ameryki, za tê radiostacjê i pomoc, której Stany Zjednoczone udziela³y”.
O znaczeniu Radia Wolna Europa dla sytuacji w Polsce i upadku komunizmu mówili te¿
podczas konferencji Tadeusz Mazowiecki, Henryk Wujec i Miros³aw Chojecki.
Amerykañska rozg³oœnia Radio Wolna Europa, finansowana g³ównie z bud¿etu USA,
rozpoczê³a dzia³alnoœæ w lipcu 1950 r. Swoje programy radio nadawa³o z obszaru RFN, Hiszpanii i Portugalii. Sekcja Polska RWE sw¹ pierwsz¹ audycjê nada³a 3 maja 1952 r. By³a jedn¹ z piêciu, jakie sk³ada³y siê na RWE – obok wêgierskiej, bu³garskiej, czechos³owackiej
i rumuñskiej. Przez lata jej audycje by³y traktowane w Polsce jako Ÿród³o prawdziwych, nieocenzurowanych wiadomoœci. Wspó³twórc¹ rozg³oœni i pierwszym dyrektorem sekcji polskiej
(do 1976 r.) by³ Jan Nowak-Jeziorañski. Potem sekcj¹ polsk¹ RWE kierowali: Zygmunt Micha³owski, Zdzis³aw Najder, Marek £atyñski i Piotr Mroczyk.
Rozg³oœnia Polska Radia Wolna Europa zakoñczy³a dzia³alnoœæ 30 czerwca 1994 r., a archiwum programowe Rozg³oœni Polskiej RWE przekazano polskim Archiwom Pañstwowym.
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