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Prezydium Senatu

W dniach 19 i 21 lutego br. odby³o siê 11. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium zapozna³o siê z uwagami wniesionymi przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundacjê „Semper Polonia” po posiedzeniu Zespo³u Finansów Polonijnych, na którym rozpatrywano ich wnioski.
Prezydium rozpatrzy³o wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:
1. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: Zakup œrodków trwa³ych dla organizacji polskich i polonijnych za granic¹; ca³kowity koszt zadania – 17 001 z³, oczekiwana dotacja – 15 401 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w kwocie 15 401 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 1001 z³).
2. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za granic¹ w 2008 r.; ca³kowity koszt zadania – 72 703 191 z³, oczekiwana dotacja – 39 486 723 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê wed³u wymienionych
we wniosku obszarów, z podzia³em na bloki programowe.
Prezydium zapozna³o siê z informacj¹ o powstaniu zespo³ów parlamentarnych i przyjê³o
do wiadomoœci powo³anie:
l Parlamentarnego Zespo³u Sportowego,
l Zespo³u Parlamentarzystów Województwa Œl¹skiego.
***
26 lutego br. odby³o siê 12. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium zapozna³o siê z notatk¹ dotycz¹c¹ zasad wykonywania zawodowej dzia³alnoœci lobbingowej na terenie Senatu.
Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska podkreœli³a, i¿ ustawa o dzia³alnoœci lobbingowej w procesie stanowienia prawa zobowi¹zuje j¹ raz w roku (do koñca lutego) do przedstawiania informacji o dzia³aniach podejmowanych wobec Senatu przez lobbystów.
W pierwszej informacji, obejmuj¹cej 2006 rok, podano, i¿ w tym okresie nie podjêto dzia³alnoœci lobbingowej w ¿adnej sprawie. W informacji za 2007 rok odnotowano dzia³ania lobbingowe podejmowane przez kancelariê prawnicz¹ „Domañski, Zakrzewski, Palinka” Sp.
Kom.
Prezydium szczegó³owo przedyskutowa³o proponowane zmiany w aktach legislacji wewnêtrznej dotycz¹cej zlecania zadañ w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹.
Prezydium podjê³o jednog³oœnie uchwa³ê w sprawie zlecania zadañ w zakresie opieki
nad Poloni¹ i Polakami za granic¹.
Prezydium rozpatrzy³o wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:
I. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na
ich wykonanie:
l Fundacja Przyjació³ Wilna i Grodna „SERCE DZIECIOM” w Gdyni: Integracja dzieci
– sierot pochodzenia polskiego zza wschodniej granicy z krajem ich przodków, ca³kowity koszt realizacji zadania 196 100 z³, wnioskowana kwota dotacji 116 100 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê 111 100 z³.
l Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebuj¹cych „Pogodne ¯ycie” w Pu³awach:
V Zimowe Spotkania Rodaków „Pu³awy-Kijów” (refundacja), ca³kowity koszt reali-
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zacji zadania 62 600 z³, wnioskowana kwota dotacji 45 900 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê 45 900 z³.
Stowarzyszenie Liderów Wiejskich: Multimedialne Zestawy Edukacji Kulturalnej dla
Polonii, ca³kowity koszt realizacji zadania 253 050 z³, wnioskowana kwota dotacji
227 745 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o
o jego odrzuceniu.
Europejskie Stowarzyszenie M³odych Regionalistów w Katowicach: „Sport znaczy
zdrowie”, ca³kowity koszt realizacji zadania 72 158 z³, wnioskowana kwota dotacji
14 020 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o
o jego odrzuceniu.
Europejskie Stowarzyszenie M³odych Regionalistów w Katowicach: „Miêdzy nami Rodakami” ca³kowity koszt realizacji zadania 61 396 z³, wnioskowana kwota dotacji
14 020 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o
o jego odrzuceniu.
Warszawskie Towarzystwo Przyjació³ Wilna i Grodna w Warszawie: Doposa¿enie
w pomoce dydaktyczne i urz¹dzenia oraz œrodki czystoœci 9 szkó³ na Litwie, ca³kowity
koszt realizacji zadania 56 535 z³, wnioskowana kwota dotacji 51 000 z³. Prezydium
rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê 42 617 z³.
Warszawskie Towarzystwo Przyjació³ Wilna i Grodna w Warszawie: Doposa¿enie pierwszej polskiej szko³y na Bia³orusi, w Grodnie, ca³kowity koszt realizacji zadania 18 450 z³,
wnioskowana kwota dotacji 15 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Warszawskie Towarzystwo Przyjació³ Wilna i Grodna Warszawie: Zakup 207 par nart
biegowych dla 13 szkó³ polskich na £otwie, Litwie, Bia³orusi i Ukrainie, ca³kowity koszt
realizacji zadania 50 000 z³, wnioskowana kwota dotacji 50 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê w kwocie 36 000 z³.
Fundacja Oœrodka KARTA w Warszawie: KARTA z Polakami na Wschodzie, ca³kowity
koszt realizacji zadania 394 220 z³, wnioskowana kwota 343 920 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê 283 920 z³ (w tym koszty
poœrednie do kwoty 15 000 z³).
Kaszubski Zespó³ Folklorystyczny „Krebane” w Brusach: XIV Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru „Dni Kultury Kaszubskiej” – udzia³ Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych, ca³kowity koszt realizacji zadania 300 000 z³, wnioskowana kwota dotacji 40 000 z³.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê 33 239 z³
(w tym koszty poœrednie do kwoty 3 739 z³).
Fundacja OCALMY OD ZAPOMNIENIA w Warszawie: Realizacja zdjêæ do „PROJEKTU ’68", ca³kowity koszt realizacji zadania 77 740 z³, wnioskowana kwota dotacji
35 900 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Fundacja „Wolnoœæ i Demokracja” w Warszawie: Rozwój portalu informacyjno-publicystycznego Polaków na Bia³orusi „Kresy24.pl”, ca³kowity koszt realizacji zadania
490 500 z³, wnioskowana kwota dotacji 449 500 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek
pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê 321 500 z³ (w tym koszty poœrednie do
kwoty 30 000 z³).
Fundacja „Wolnoœæ i Demokracja” w Warszawie: Wydawanie czasopism dla polskiej
mniejszoœci narodowej na Bia³orusi, ca³kowity koszt realizacji zadania 521 600 z³,
wnioskowana kwota dotacji 417 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê 396 000 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty
39 000 z³).
Centrum Wspó³pracy Europejskiej „M³odzi Europejczycy” w Mszanie Dolnej: „Na zawsze taniec”, ca³kowity koszt realizacji zadania 89 548 z³, wnioskowana kwota dotacji
15 310 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê
w kwocie 15 310 z³.
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Stowarzyszenie „Promyk” w Marzeninie: Doskonalenie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli jêzyka polskiego i wychowawców przedszkoli polonijnych
na Bukowinie rumuñskiej, ca³kowity koszt realizacji zadania 91 000 z³, wnioskowana kwota dotacji 66 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie przyzna³o i jednomyœlnie dotacjê w kwocie 54 000 z³.
II. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na
ich wykonanie (zadania kontynuowane z lat ubieg³ych)
l Stowarzyszenie „Wspólnota Polska": Remont Domu Polskiego w Buenos Aires, w Argentynie, czas realizacji inwestycji: 2006–2009, wnioskowana kwota dotacji 2 000 000 z³.
Prezydium jednomyœlnie zdecydowa³o o od³o¿eniu wniosku.
l Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: Remont Szko³y Œredniej w Daugavpilsie, na £otwie, czas realizacji inwestycji 2005–2009, wnioskowana kwota dotacji 2 032 554 z³.
Prezydium jednomyœlnie zdecydowa³o o od³o¿eniu wniosku.
l Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: Budowa Szko³y z Przedszkolem w Pojana
Mikuli, w Rumunii, czas realizacji inwestycji 2007–2009, wnioskowana kwota
dotacji 2 239 324 z³. Prezydium jednomyœlnie zdecydowa³o o od³o¿eniu wniosku.
l
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Z prac komisji senackich
19 lutego 2008 r.
Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
omawiano stan przygotowañ rz¹du do wejœcia w ¿ycie ustawy z 7 wrzeœnia 2007 r. o Karcie
Polaka. Informacjê na ten temat przedstawili: podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Adam Leszkiewicz, dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Andrzej Jasionowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski oraz dyrektor Departamentu Migracji w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Janusz Grzyb.
W swoich wyst¹pieniach przedstawiciele rz¹du zwrócili uwagê na planowan¹ wkrótce
nowelizacjê Karty Polaka, spowodowan¹ koniecznoœci¹ dostosowania tej ustawy do wymogów traktatu z Schengen (chodzi m.in. o wprowadzenie prawid³owego nazewnictwa wiz dla
posiadaczy Karty Polaka oraz stwierdzenia, ¿e s¹ one bezp³atne). Konieczne jest równie¿ dostosowanie przepisów ustawy o Karcie Polaka do ustawy o systemie opieki zdrowotnej. Ponadto istnieje potrzeba udzielenia konsulom prawa do zasiêgania opinii odpowiednich s³u¿b
w sprawie osób staraj¹cych siê o wydanie Karty Polaka.
Jak poinformowano, trwaj¹ obecnie prace nad obwieszczeniem prezesa Rady Ministrów
w sprawie listy organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaœwiadczeñ
potwierdzaj¹cych aktywne zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ na rzecz jêzyka i kultury polskiej lub
polskiej mniejszoœci narodowej. Trwaj¹ równie¿ prace nad opracowaniem rozporz¹dzeñ Rady
Ministrów w sprawie wzoru Karty Polaka, wzoru wniosku o wydanie Karty Polaka, a tak¿e
w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów (w najbli¿szym czasie bêdzie on przekazany do konsultacji miêdzyresortowych). Wszystkie rozporz¹dzenia maj¹ byæ gotowe do 28 marca br. Przygotowywane jest powo³anie rady do spraw Karty Polaka, w sk³ad której wejdzie 6 osób. Do czasu
wejœcia w ¿ycie Karty Polaka wdro¿ona bêdzie aplikacja komputerowa dla konsulów.
Stwierdzono, ¿e osoby pos³uguj¹ce siê Kart¹ Polaka bêd¹ mia³y w polskim systemie edukacyjnym te same prawa, co Polacy w kraju, kwestia ta nie wymaga dodatkowej legislacji.
Wskazano na mo¿liwoœæ wyst¹pienia problemów w wypadku dzieci doje¿d¿aj¹cych codziennie do szko³y przez granicê, a tak¿e k³opotów z zapewnieniem stypendiów socjalnych w gminach, gdzie pojawi siê wiêksza liczba dzieci z Kart¹ Polaka. Ze wzglêdu na ni¿sze dochody
mog¹ one bowiem poch³on¹æ wiêkszoœæ przeznaczonych na ten cel funduszy.
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przewiduje potrzebê nowelizacji ustawy o promocji polskiego rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach. Mo¿e byæ to konieczne po wejœciu
w ¿ycie Karty Polaka.
Szacuje siê, ¿e w bie¿¹cym roku o Kartê Polaka wyst¹pi 200–400 tysiêcy osób, docelowo
mo¿e to byæ ponad milion.
W bie¿¹cym roku przewidziano nastêpuj¹ce œrodki na zapewnienie wykonania ustawy
o Karcie Polaka: w bud¿ecie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 300 tys. z³ na obs³ugê rady
i system informatyczny, w bud¿ecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 8 mln 500 tys. z³ na
utworzenie 31 nowych stanowisk, w rezerwie celowej z przeznaczeniem na druk i dop³atê dla
PKP do przejazdów – 4 mln 500 tys. z³.
Jak poinformowano, dokument Karta Polaka bêdzie „personalizowany” w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Planuje siê, ¿e bêdzie on wydawany w formie karty poliwêglanowej, podobnej do dowodu osobistego.
Podczas posiedzenia senatorowie wys³uchali tak¿e informacji prezes Zwi¹zku Polaków
na Bia³orusi And¿eliki Borys na temat sytuacji Polaków w tym kraju w kontekœcie wejœcia
w ¿ycie ustawy o Karcie Polaka.
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W kolejnym punkcie porz¹dku dziennego Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ rozpatrzy³a i zaopiniowa³a wnioski o zlecenie zadañ pañstwowych w zakresie
opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹ i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Wnioski programowe i inwestycyjne omówi³ dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Koz³owski.
W dyskusji nad opini¹ w sprawie wniosków przed³o¿onych przez Zespó³ Finansów Polonijnych udzia³ wziêli: senator Andrzej Person, dyrektor A. Koz³owski, prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Andrzej Stelmachowski oraz zastêpca dyrektora Biura ds. Inwestycji Zarz¹du Krajowego tego stowarzyszenia Barbara Rud.
Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
senatorowie zapoznali siê z informacj¹ przewodnicz¹cego komisji i jego zastêpcy, senatorów
Andrzeja Persona i Romana Ludwiczuka, na temat ich wizyty w Dublinie, Edynburgu, Kirkclady, Aberdeen i Londynie w dniach 30 stycznia – 4 lutego br., a tak¿e zastêpcy dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciecha Tyciñskiego.
Celem wizyty by³o zapoznanie siê z sytuacj¹ Polaków przebywaj¹cych w Irlandii i Wielkiej Brytanii. W informacji zwrócono uwagê na ¿yczliwe przyjêcie naszych rodaków przez lokalne w³adze oraz spo³ecznoœæ irlandzk¹ i brytyjsk¹. Polscy pracownicy postrzegani s¹ jako
dobrzy fachowcy i pracuj¹ w zawodach wymagaj¹cych wysokiej specjalizacji. Przyczyniaj¹ siê
do wzrostu gospodarczego krajów przyjmuj¹cych i Polski. Zwrócono uwagê na kwestiê nauczania jêzyka polskiego i dostêpu do kultury polskiej, a tak¿e na potrzebê wspó³pracy w³adz
Polski z lokalnymi w³adzami Irlandii i Wielkiej Brytanii.

20 lutego 2008 r.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska poœwiêcone by³o gospodarce odpadami niebezpiecznymi i ich transportowi w zwi¹zku z wejœciem Polski do uk³adu
Schengen.
Informacjê na ten temat przedstawi³ g³ówny inspektor ochrony œrodowiska Andrzej Jagusiewicz. Wyjaœnieñ udzielali tak¿e m.in. prof. Jerzy Niewodniczañski, prezes Pañstwowej
Agencji Atomistyki oraz dyrektor Departamentu Kontroli Rynku w G³ównym Inspektoracie
Ochrony Œrodowiska Izabela Szadura.
W dyskusji senatorowie interesowali siê skal¹ zjawiska nielegalnego przywozu odpadów
do Polski. Wiele uwagi poœwiêcono zagadnieniem dotycz¹cym iloœci odpadów niebezpiecznych, dopuszczonych i niedopuszczonych do przemieszczania na terenie naszego kraju.
Podczas posiedzenia g³ówny inspektor ochrony œrodowiska A. Jagusiewicz omówi³
tak¿e przebieg wydawania decyzji dotycz¹cych przywozu i wywozu z Polski odpadów niebezpiecznych, celem zagospodarowania w instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania.
W okresie od czasu wejœcia Polski do Unii Europejskiej do lutego br. g³ówny inspektor ochrony œrodowiska wyda³ ogó³em 173 decyzji, w tym 152 decyzje zezwalaj¹ce na przywóz lub
wywóz odpadów oraz 20 decyzji wnosz¹cych sprzeciw wobec przemieszczania odpadów
przez terytorium Polski.
W posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska wziêli równie¿ udzia³ przedstawiciele resortów: œrodowiska, finansów, infrastruktury i gospodarki, a tak¿e Biura Rozpoznawania Zagro¿eñ Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Pañstwowej
Agencji Atomistyki, Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu.

27 lutego 2008 r.
Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustaw¹ z 11 marca
2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onko-
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stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowa³a nastêpuj¹ce projekty
aktów prawnych UE.
Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1
l Wniosek Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku
Walki z Ubóstwem i wykluczeniem Spo³ecznym (2010), (COM(2007) 797), sygn. Rady
UE 16600/07.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Referent: senator Roman Ludwiczuk.
Przedstawiciel rz¹du: sekretarz stanu Jaros³aw Duda.
Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt i postanowi³a nie wnosiæ uwag.
l Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej ¿ywnoœci i zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr XXX/XXXX [jednolita procedura], (COM(2007) 872), sygn. Rady UE 5431/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Zdrowia.
Referent: senator Zdzis³aw Pupa.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Adam Frontczak.
Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowi³a poprzeæ projekt aktu prawnego.
l Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê:
– art. 6 ust. 1: COM(2007) 821, 855, 873, COM(2008) 003, 007, 014, 022, 025, 027,
029, 034, sygn. Rady UE 5039/08.
***
Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych rozpatrzono dwie ustawy ratyfikacyjne: ustawê o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bu³garii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. oraz ustawê o ratyfikacji
Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Chile o wspó³pracy
i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
W posiedzeniu komisji wziêli udzia³: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec, dyrektor Departamentu Polityki Celnej w Ministerstwie Finansów Tadeusz Senda
oraz zastêpca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Krzysztof Kocel.
Omawiaj¹c przedmiotowe umowy miêdzynarodowe, przedstawiciele rz¹du zwracali
uwagê na ich znaczenie zarówno ze wzglêdu na poszerzenie wspólnego rynku w Europie, jak
i zwiêkszenie bezpieczeñstwa pañstwa. Ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki
Bu³garii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia
25 lipca 2007 r., jest efektem przyst¹pienia Bu³garii i Rumunii do UE, natomiast ustawa
o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Chile
o wspó³pracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia
28 czerwca 2007 r. jest istotnym instrumentem, pomocnym w realizacji Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeñstwa.
Po rozpatrzeniu obu ustaw senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych postanowili
zarekomendowaæ Senatowi przyjêcie ich bez poprawek. Na sprawozdawców wyznaczono
senatorów W³adys³awa Sidorowicza i Witolda Idczaka.
***
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji
Spraw Zagranicznych sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
przedstawi³ priorytety polskiej polityki zagranicznej.
Wiceminister poinformowa³, ¿e w marcu br. szef resortu Rados³aw Sikorski ma przedstawiæ w Sejmie tradycyjn¹ doroczn¹ informacjê ministra spraw zagranicznych o zadaniach i prio-
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rytetach w polityce zagranicznej. Jak powiedzia³, ta prezentacja – tradycyjne exposé ministra
spraw zagranicznych w Sejmie – przyjêta wczeœniej przez Radê Ministrów, mog³aby odbyæ siê
27 marca br.
Przedstawiaj¹c priorytety polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa zewnêtrznego
kraju, wiceminister J. Borkowski wymieni³ relacje z Uni¹ Europejsk¹, Sojuszem Pó³nocnoat-

Wiceminister
Jan Borkowski
przedstawi³
priorytety
polskiej polityki
zagranicznej

lantyckim i relacje transatlantyckie, stosunki z s¹siadami, z Grup¹ Wyszehradzk¹, pañstwami
wschodnimi, aktywnoœæ w ramach Trójk¹ta Weimarskiego oraz promocjê polskich interesów
gospodarczych i kszta³towanie odpowiedniego wizerunku kraju. Jak stwierdzi³ wiceminister,
w perspektywie zbli¿aj¹cej siê prezydencji polskiej wzroœnie równie¿ aktywnoœæ Polski na forum UE. W Europie wa¿nymi partnerami pozostan¹ Wielka Brytania, Niemcy i Francja.
Wiceminister spraw zagranicznych poinformowa³, ¿e strona polska przedstawi³a stronie
bia³oruskiej projekt umowy o ma³ym ruchu granicznym. „Chcemy rozpocz¹æ negocjacje jeszcze w marcu i otrzymaliœmy z tamtej strony odpowiedŸ pozytywn¹” – doda³. Jak powiedzia³,
projekt umowy z Miñskiem wzorowany jest na umowie ukraiñskiej. W jego ocenie to, ¿e rozpoczniemy negocjacje, jest doœæ istotnym elementem pracy z Bia³orusi¹.
Wiceminister J. Borkowski stwierdzi³, ¿e w wymiarze dwustronnym kluczowym kierunkiem polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa jest i bêdzie wspó³praca ze Stanami Zjednoczonymi. Podkreœli³, ¿e Polska bêdzie d¹¿y³a do zniesienia wiz do USA. Wed³ug wiceszefa
MSZ, mo¿emy mieæ do czynienia z tak¹ sytuacj¹, i¿ planowane zniesienie wiz dla Polaków do
Kanady mo¿e przyœpieszyæ myœlenie o tym w USA.
Odpowiadaj¹c na pytania senatorów dotycz¹ce tarczy antyrakietowej, powiedzia³, ¿e
z ca³¹ pewnoœci¹ Polska nie zgodzi siê na tak¹ propozycjê strony amerykañskiej, i¿ uzgodnienia miêdzy nami zakoñczy³yby siê w formie deklaracji, bo – podkreœli³ – Warszawa oczekuje
umowy. „Zatem nale¿y siê spodziewaæ, ¿e te uzgodnienia bêd¹ trwa³y d³ugo, dopóki nie bêd¹
dla nas pewne i efektywne” – zapowiedzia³ wiceminister J. Borkowski. Jego zdaniem, uzgodnienia przeci¹gn¹ siê zapewne do zmiany w³adzy na Kapitolu.
Jak zaznaczy³, kluczowym czynnikiem bezpieczeñstwa Polski jest i bêdzie NATO. Przypomnia³, ¿e na pocz¹tku kwietnia planowany jest wa¿ny szczyt w Bukareszcie, na którym odbêdzie
siê dyskusja nad dalszym otwieraniem siê Sojuszu na wschód. Jak doda³, bêdzie tam mowa tak¿e o tym, jakie s¹ mo¿liwoœci otwarcia NATO na tych, którzy „nieœmia³o czy bardzo œmia³o zg³aszaj¹ tutaj aspiracje, ale niekoniecznie stanie siê to dla nich na tym etapie sukcesem”.
Wiceminister J. Borkowski podkreœli³, ¿e Polska jest zainteresowana utrzymaniem polityki otwartych drzwi Sojuszu, umocnieniem jego spójnoœci i zapewnieniem efektywnoœci
wspó³pracy UE z NATO. Powiedzia³, ¿e w wypadku dwóch g³ównych partnerów europejskich

8 DIARIUSZ SENATU

13

– Niemiec i Rosji – staramy siê, by element historyczny nie przys³oni³ spraw o charakterze
strategicznym.
Istotne miejsce w dyskusji na posiedzeniu komisji zajê³a wchodz¹ca w ¿ycie pod koniec
marca br. ustawa o Karcie Polaka i kwestie zwi¹zane z jej implementacj¹. Wiceszef resortu
spraw zagranicznych poinformowa³, ¿e ministerstwo przygotowuje do tego konsulaty, szkoli
nowych konsulów, których ma byæ 31, zaopatruje konsulaty w nowy sprzêt. Jego zdaniem, na
prze³omie kwietnia i maja mog¹ byæ przyznane pierwsze Karty Polaka, a procedura przyjmowania wniosków rozpocznie siê natychmiast po wejœciu ustawy w ¿ycie. „Liczymy siê z pewnymi konsekwencjami politycznymi wprowadzenia w ¿ycie Karty Polaka i prowadzimy wszelkie
dzia³ania os³onowe w tej sprawie, a wiêc przygotowujemy siê na nieprzychylne reakcje niektórych rz¹dów” – powiedzia³. Podczas dyskusji senatorowie zajmowali siê g³ównie aktualnymi
wydarzeniami w rejonie Ba³kanów Zachodnich, kwesti¹ niepodleg³oœci Kosowa, nowym rozdzia³em w polityce polsko-rosyjskiej, a tak¿e efektami i perspektywami w stosunkach polsko-amerykañskich.
Podczas posiedzenia wiele uwagi poœwiêcono uznaniu przez Polskê niepodleg³oœci Kosowa. Jak poinformowa³ wiceminister J. Borkowski, chargé d’affaires Serbii Nikola Zurovac
z³o¿y³, co by³o spodziewane, 27 lutego br. w MSZ notê protestacyjn¹ w zwi¹zku z uchwa³¹ polskiego rz¹du w tej sprawie. Jednoczeœnie podkreœli³, ¿e Serbia jest dla Polski wa¿nym partnerem, co – jak mówi³ – wydaje siê, ¿e jest doceniane przez Belgrad.
„T¹ decyzj¹ nie tracimy wp³ywu na sytuacjê na Ba³kanach, tylko wrêcz umacniamy swoj¹
pozycjê w ramach UE jako jednego z wielu pañstw, które bêdzie uczestniczy³o w realizacji polityki UE wobec Kosowa, ale tak¿e wobec innych krajów ba³kañskich” – stwierdzi³ wiceszef MSZ.
Jak oœwiadczy³, wydaje siê, ¿e Serbia oczekuje na wsparcie Polski, nie tylko na gesty.
Mówi³, ¿e za sympati¹ polskiego spo³eczeñstwa, tak¿e polskich mediów, idzie te¿ gotowoœæ do
tego, ¿eby nie straciæ nic z dotychczasowych oficjalnych relacji, ale by tak¿e przychodziæ Belgradowi z pomoc¹.
W dyskusji krytycznie o decyzji rz¹du uznaj¹cej niepodleg³oœæ Kosowa wypowiadali siê
niektórzy senatorowie. Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk pyta³a wiceszefa MSZ, dlaczego Polska musia³a nale¿eæ do grupy 10% pañstw w œwiecie, które uzna³y Kosowo, jakimi
kryteriami kierowa³o siê MSZ, uznaj¹c „rozbiór Serbii”, i czy te kryteria bêdziemy stosowaæ do
innych narodów, np. Czeczenii.
Senator W³odzimierz Cimoszewicz stwierdzi³, ¿e w kwestii Kosowa racjê maj¹ krytycy decyzji podjêtej przez rz¹d. Jego zdaniem, nie by³o ¿adnego istotnego powodu dla podejmowania
decyzji o uznaniu niepodleg³oœci Kosowa w chwili obecnej. Jak doda³, podobnie nie by³o w przesz³oœci powodów uznawania niepodleg³oœci Czeczenii. Senator przekonywa³, ¿e w jednym i drugim wypadku mamy do czynienia z naruszeniem respektowanej po II wojnie œwiatowej
w Europie zasady integralnoœci terytorialnej pañstw, która by³a „z punktu widzenia polskich interesów zawsze zupe³nie fundamentalna”. W ocenie senatora, decyzja rz¹du w sprawie Kosowa
de facto zmienia pozycjê naszego kraju z ostatnich kilkudziesiêciu lat i twierdzenie, ¿e nie jest to
i nie bêdzie precedens – stanowi element „jêzyka magicznego”. „To jest zaklinanie rzeczywistoœci, bo nie bêdziemy mieli wp³ywu na to, czy to bêdzie precedens, czy nie bêdzie” – powiedzia³.
Z tymi opiniami nie zgodzi³ siê wiceminister J. Borkowski. Jak mówi³, Polska nale¿y do
tych pañstw, których aktywnoœæ w sprawie Kosowa by³a potrzebna, bo nie jest jedynie jednym
z 192 krajów ONZ, ale to siê dzieje „prawie w naszym s¹siedztwie”. Przyzna³, ¿e Polska zdaje
sobie sprawê, ¿e Kosowo to ma³y i biedny kraj oraz ¿e bêdzie wymaga³o pomocy finansowej
Unii Europejskiej. „Bêdziemy mogli wspó³kszta³towaæ tê politykê wobec Kosowa” – zapewni³.
Ale – jak zaznaczy³ – pomocy bêdzie wymaga³a tak¿e Serbia. „Wed³ug mojej wiedzy spotykamy siê z wielkim ¿alem wœród Serbów, ale jednoczeœnie ze zrozumieniem, bo bêdziemy partnerami dla Serbii i oni tego oczekuj¹” – podkreœli³ wiceszef MSZ.
Jak powiedzia³, sprawê Kosowa traktujemy jako „jeden specyficzny wypadek”, a na
ewentualne inne bêdziemy bacznie patrzeæ. Wiceminister doda³, ¿e Polska traktuje wypadek
Kosowa jako sui generis, czyli taki, który nie mo¿e stanowiæ precedensu dla innych tendencji
separatystycznych.
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W dyskusji senatorowie krytycznie ocenili prezentacjê za³o¿eñ polskiej polityki zagranicznej, przedstawion¹ przez wiceministra J. Borkowskiego. Wskazywano na za zbyt ogólnikowe
informacje, brak przemyœlanej strategii i brak rzetelnej analizy.
Senatorowie byli tak¿e rozczarowani tym, ¿e minister spraw zagranicznych R. Sikorski
odwo³a³ w ostatniej chwili, argumentuj¹c to innymi obowi¹zkami, swoje przybycie na posiedzenie komisji.
W ocenie b. szefa MSZ, senatora W. Cimoszewicza, to „nie jest eleganckie zachowanie”,
zw³aszcza ¿e – jak mówi³ – ma wra¿enie, i¿ przyczyn¹ nieobecnoœci ministra R. Sikorskiego
by³o odbieranie od ambasadora USA Victora Ashe’a kopii „Czternastu punktów” amerykañskiego prezydenta Woodrowa Wilsona z 1918 r. W ocenie senatora W. Cimoszewicza, to mo¿e ciekawostka, ale nie tak istotna, by odwo³ywaæ swój udzia³ w posiedzeniach senackich
komisji.

28 lutego 2008 r.
Senatorowie z Komisji Ustawodawczej, po rozpatrzeniu wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 9 lipca 2007 r. dotycz¹cego ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, jednomyœlnie poparli wniosek mówi¹cy o niecelowoœci podjêcia postêpowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej bêd¹cej realizacj¹ tego
orzeczenia.
W swoim wyroku trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci z konstytucj¹ art. 11 ust. 6 zd. 3 ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
Uwzglêdniaj¹c brzmienie sentencji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego oraz motywy jego
uzasadnienia, Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu stwierdzi³o, ¿e wejœcie w ¿ycie wyroku
z 9 lipca 2007 r. (sygn. akt P 30/06) nie wymaga interwencji prawodawcy, poniewa¿ uchylenie
art. 11 ust. 6 zd. 3 ustawy wyeliminowa³o niekonstytucyjn¹ regulacjê, nie tworz¹c jednoczeœnie
luki konstrukcyjnej w prawie.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisja Ustawodawcza rozpatrzy³a
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 29 maja 2007 r. dotycz¹cy ustawy – Ordynacja podatkowa.
W swoim orzeczeniu Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z konstytucj¹ art. 100
ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia 2003 r. do 31 sierpnia 2005 r.,
„w zakresie, w jakim nie przyznaje spadkobiercom podatnika podatku od towarów i us³ug prawa do okreœlenia w decyzji podatkowej prawa do zwrotu na ich rzecz nadwy¿ki podatku naliczonego nad nale¿nym, je¿eli spadkodawca przed œmierci¹ naby³ prawo do zwrotu podatku
i nie z³o¿y³ stosownej deklaracji”. Technika orzecznicza zastosowana w tym wypadku przez
trybuna³ (tzw. wyrok zakresowy) spowodowa³a, ¿e z ordynacji podatkowej uchylona zosta³a
norma prawna zawarta w zaskar¿onym przepisie w brzmieniu okreœlonym w sentencji wyroku.
W opinii senackiego biura legislacyjnego, po uwzglêdnieniu brzmienia sentencji wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego oraz motywów jego uzasadnienia nale¿y stwierdziæ, ¿e wejœcie
w ¿ycie wyroku z 29 maja 2007 r. (sygn. akt P 20/06) nie wymaga interwencji prawodawcy.
Przepis, który by³ przedmiotem kontroli Trybuna³u Konstytucyjnego, zosta³ uchylony 1 wrzeœnia 2005 r. Ustawodawca zast¹pi³ go regulacj¹, której przys³uguje domniemanie
zgodnoœci z konstytucj¹ i która jest pozbawiona wad prawnych art. 100 ordynacji podatkowej, obowi¹zuj¹cego od 1 stycznia 2003 r. do 31 sierpnia 2005 r. (de lege lata istnieje mo¿liwoœæ dochodzenia przez spadkobierców nadp³aty lub zwrotu podatku od towarów i us³ug).
Trybuna³ Konstytucyjny zdecydowa³ siê skontrolowaæ formalnie nieobowi¹zuj¹cy przepis
wy³¹cznie dlatego, ¿e na jego podstawie wci¹¿ toczy³y siê postêpowania w indywidualnych
sprawach.
Ponadto podjêcie inicjatywy ustawodawczej w celu wykonania tego wyroku nie jest konieczne z uwagi na konsekwencje rozstrzygniêcia trybuna³u dla aktów stosowania prawa.
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Mo¿na wyodrêbniæ trzy kategorie spraw podatkowych, do których wyrok – potencjalnie
– móg³by mieæ zastosowanie.
Po pierwsze, „sprawy z przesz³oœci”, ukszta³towane na podstawie przepisu zakwestionowanego przez Trybuna³ („stary” art. 100 ordynacji podatkowej), które w momencie wejœcia
w ¿ycie wyroku by³y ju¿ ostatecznie zakoñczone. Sprawy te mog¹ zostaæ wznowione na zasadach ogólnych (art. 190 ust. 4 konstytucji; art. 240 ordynacji podatkowej), a nastêpnie rozpoznane na podstawie zgodnego z konstytucj¹ stanu prawnego z wykorzystaniem „nowego” art.
100 ordynacji podatkowej. Zakresowo derogowany „stary” przepis ordynacji podatkowej nie
mo¿e byæ podstaw¹ rozstrzygniêcia, poniewa¿ zawiera lukê konstrukcyjn¹.
Po drugie, „sprawy w toku”, które w momencie wejœcia w ¿ycie wyroku nie by³y jeszcze zakoñczone, np. toczy³ siê spór przed s¹dem. W ich wypadku wyrok spowodowa³, ¿e zmieni³a siê
podstawa rozstrzygniêcia zakresowo niekonstytucyjny „stary” art. 100 ordynacji podatkowej
zosta³ zast¹piony przez „now¹” regulacjê, umo¿liwiaj¹c¹ zwrot spadkobiercom podatku VAT.
Po trzecie, sprawy, dla których – w momencie wejœcia w ¿ycie wyroku – podstaw¹ prawn¹ rozstrzygniêcia by³ „nowy” art. 100 ordynacji podatkowej. Do nich niekonstytucyjny przepis
Ordynacji podatkowej nie bêdzie mia³ zastosowania.
Po zapoznaniu siê informacj¹ senackiego biura legislacyjnego z intencj¹ i uzasadnieniem wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹cego ustawy – Ordynacja podatkowa, a tak¿e z wyjaœnieniem przyczyn niepodejmowania interwencji prawodawcy w wykonaniu tego
wyroku komisja jednomyœlnie przeg³osowa³a wniosek o niecelowoœci podjêcia postêpowania
w sprawie inicjatywy ustawodawczej.
***
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Kultury i Œrodków Przekazu oraz Komisji
Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu uchwa³y Senatu w 250. rocznicê urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza, zg³oszonego przez Komisjê Kultury i Œrodków
Przekazu.
Postaæ J.U. Niemcewicza przedstawi³ prof. Marian Drozdowski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Omawiaj¹c dokonania tego wybitnego poety, satyryka, dramatopisarza,
pamiêtnikarza, dzia³acza politycznego i kulturalnego, podkreœli³ jego zas³ugi dla Polski. Zwróci³
tak¿e uwagê, ¿e czêœæ jego utworów pozostaj¹ca w rêkopisach ci¹gle czeka na wydanie.
W dyskusji senatorowie zg³osili propozycje zmian do przedstawionego projektu uchwa³y,
które nastêpnie poddano pod g³osowanie. Tekst projektu uchwa³y wraz z zaakceptowanymi
zmianami zosta³ jednomyœlnie przyjêty przez po³¹czone komisje. Na sprawozdawcê po³¹czonych komisji podczas drugiego czytania projektu wyznaczono senator Mariê Pañczyk-Pozdziej.
***
Senatorowie z Komisji Kultury i Œrodków Przekazu zapoznali siê z informacj¹ Instytutu
Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk na temat projektu „Panorama Literatury Polskiej”.
Za³o¿enia projektu przedstawi³a dyrektor instytutu El¿bieta Sarnowska-Temeriusz, która
podkreœli³a, ¿e bêdzie to nowoczesna baza informacji o polskiej literaturze i kulturze, funkcjonuj¹ca jako publikacja internetowa. Stwarza to mo¿liwoœæ spe³niania zró¿nicowanych oczekiwañ oraz gwarantuje sta³¹ aktualizacjê materia³u. Baza ma byæ przygotowana w formie hase³,
³¹cz¹cych funkcjê œciœle informacyjn¹ z interpretacyjn¹. Panorama, obejmuj¹ca ca³oœæ dziejów literatury polskiej od jej pocz¹tków a¿ po lata ostatnie, bêdzie proponowa³a nowe uporz¹dkowanie i zhierarchizowanie wiedzy o polskiej tradycji kulturowej. Adresowana jest do polonistów, badaczy kultury, studentów, uczniów szkó³ œrednich oraz wszystkich interesuj¹cych siê
polsk¹ kultur¹.
Przedstawiciele Instytutu Badañ Literackich podkreœlili, ¿e wa¿nym elementem promocji
„Panoramy Literatury Polskiej” mog³aby byæ zorganizowana pod patronatem senackiej Komisji
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Kultury i Œrodków Przekazu miêdzynarodowa konferencja naukowa. „Literatura i kultura jako
Ÿród³o to¿samoœci wspó³czesnych Polaków”. Nieoceniony by³by równie¿ patronat Senatu nad
ca³oœci¹ przedsiêwziêcia. Nada³by bazie odpowiednio wysok¹ rangê, a zarazem stworzy³by
pomyœlne warunki do realizacji tego przedsiêwziêcia.
Senatorowie z uznaniem odnieœli siê do projektu Instytutu Badañ Literackich i postanowili, ¿e zwróc¹ siê do Prezydium Senatu z proœb¹ o objêcie przez Izbê patronatu nad tym przedsiêwziêciem.
Jednoczeœnie senatorowie zwrócili siê z proœb¹ do szefowej Instytutu Badañ Literackich
o przekazanie harmonogramu prac nad tym projektem, a tak¿e informacji na temat sposobu
przetwarzania zebranych danych oraz Ÿróde³ jego finansowania.

***
Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w celu rozpatrzenia ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym.
Przyjêcie ustawy rekomendowa³a senatorom sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Maria Or³owska. Zgodnie z ustaw¹ Akademia Rolnicza im. Hugona
Ko³³¹taja w Krakowie otrzyma nazwê „Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie”,
Akademia Rolnicza w Lublinie – „Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie”, a Akademia Rolnicza
im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu otrzyma nazwê „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu”. Wiceminister poinformowa³a, ¿e wszystkie te uczelnie spe³niaj¹ warunki ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym, w tym art. 3 ust. 3, aby móc pos³ugiwaæ siê w swej nazwie wyrazem
„uniwersytet”.
Zgodnie z tym przepisem, warunkiem tym jest posiadanie przez jednostki organizacyjne
uczelni co najmniej szeœciu uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co
najmniej czterech w zakresie nauk objêtych profilem uczelni. Akademie, których nazwy zostan¹ zmienione, spe³niaj¹ to wymaganie formalne. Spe³niony zosta³ równie¿ wymóg okreœlony
w art. 18 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym i zmiana nazw uczelni poparta zosta³a
uchwa³ami senatów tych uczelni.
Przeprowadzono równie¿ konsultacje spo³eczne, zasiêgniêto opinii m.in.: Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego, Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytu³ów, Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, ogólnopolskich zwi¹zków zawodowych oraz ogólnopolskich organizacji pracodawców. Partnerzy spo³eczni nie
zg³osili uwag.
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Senatorowie wys³uchali tak¿e informacji, które przedstawili rektorzy tych uczelni: Zdzis³aw Targoñski – rektor Akademii Rolniczej w Lublinie, Janusz ¯mija – rektor Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Grzegorz Skrzypczak – prorektor Akademii Rolniczej w Poznaniu.
W g³osowaniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu opowiedzia³a siê jednomyœlnie za przyjêciem bez poprawek ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym. Na
sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Ryszarda Góreckiego.
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Kontakty miêdzynarodowe

W dniach 15–17 lutego br. wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski przebywa³ w Wilnie, gdzie wzi¹³ udzia³ w obchodach 90. rocznicy odrodzenia Litwy. Z tej okazji 16 lutego
br. w Wilnie na placu Katedralnym odby³y siê g³ówne uroczystoœci pañstwowe, w których uczestniczy³ prezydent Lech Kaczyñski oraz prezydenci pañstw ba³tyckich: £otwy – Valdis Zatlers
i Estonii – Toomas Hendrik Ilves, a tak¿e wicemarsza³ek Sejmu RP Jaros³aw Kalinowski.
Podczas rocznicowych uroczystoœci prezydent L. Kaczyñski wyrazi³ nadziejê, ¿e Polska,
Litwa, a tak¿e £otwa i Estonia bêd¹ wspólnie coraz wiêcej znaczyæ w Europie, a tak¿e, i¿ wizja
Europy tych pañstw i ich doœwiadczenia, szczególnie jeœli chodzi o Wschód, bêd¹ mia³y coraz
wiêkszy wp³yw na Uniê Europejsk¹ i NATO, dla dobra ich narodów, ale tak¿e dla dobra Europy
i stabilizacji na ca³ym œwiecie.
Prezydent L. Kaczyñski ¿yczy³ narodowi litewskiemu jak najwiêcej sukcesów we wszystkich dziedzinach, w ¿yciu gospodarczym, spo³ecznym i kulturalnym.
Zgodnie z polsko-litewskim porozumieniem prezydenci wzajemnie uczestnicz¹ w obchodach niepodleg³oœciowych. Prezydent Valdas Adamkus uczestniczy³ m.in. w polskich obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci 11 listopada.
W ramach uroczystoœci rocznicowych odby³a siê ceremonia podniesienia flagi pañstwowej na placu Daukanto, msza œwiêta w wileñskiej katedrze i parada wojskowa, a tak¿e uroczysta akademia w operze i teatrze narodowym. W Pa³acu Prezydenckim prezydent V. Adamkus
odznaczy³ Krzy¿em Rycerskim Orderu „Za zas³ugi dla Litwy” wicemarsza³ka Z. Romaszewskiego, prof. Micha³a Hasiuka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzia³aczkê
polskiego podziemia Barbarê Ró¿yck¹ oraz dziennikarkê „Rzeczpospolitej” Majê Narbutt.
17 lutego br. wicemarsza³ek Z. Romaszewski rozmawia³ z litewskim ministrem spraw zagranicznych Petrasem Vaitiekunasem. Podczas spotkania mówiono m.in. o stosunkach polsko-litewskich, a tak¿e o budowie demokracji na Bia³orusi. W rozmowie nie zabrak³o w¹tków
osobistych, odniesieñ do dawnej wspó³pracy w dziedzinie obrony praw cz³owieka. Wspominano wspólnie organizowan¹ konferencjê w Leningradzie w 1990 r.
Podczas pobytu w Wilnie wicemarsza³ek Z. Romaszewski spotka³ siê tak¿e z wiceprzewodnicz¹cym litewskiego Sejmu Ceslovasem Jursenasem, a takýe ze swoim dùugoletnim
znajomym, litewskim eurodeputowanym Arûnasem Degutisem.
O problemach Polaków na Litwie wicemarsza³ek Senatu rozmawia³ z Waldemarem Tomaszewskim – prezesem Rady Naczelnej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, jednym z dwóch
polskich pos³ów w Seimasie, i wicemerem Wilna Arturem Ludkowskim.
***
18 lutego br. w Lublanie, w S³owenii, odby³o siê spotkanie przewodnicz¹cych komisji
ds. europejskich, którego celem by³o przygotowanie XXXIX spotkania COSAC (Konferencja
Komisji Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych). W spotkaniu udzia³ wzi¹³ przewodnicz¹cy Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt. Sejmow¹ komisjê ds. europejskich reprezentowa³ pose³ Andrzej Ga³a¿ewski, zastêpca przewodnicz¹cego komisji.
Przewodnicz¹cy przyjêli porz¹dek XXXIX spotkania COSAC, zaplanowanego na
7–8 maja br. w Lublanie, zaakceptowali za³o¿enia 9. raportu pó³rocznego, który bêdzie przyjêty na majowym spotkaniu, i zdecydowali o przeprowadzeniu kolejnego testu maj¹cego na celu
zbadanie przestrzegania zasady pomocniczoœci. Omówiono tak¿e wyniki badania przestrzegania zasady pomocniczoœci, przeprowadzonego na podstawie projektu decyzji ramowej KE
dotycz¹cej zwalczania terroryzmu.
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Goœæmi spotkania byli Franco Frattini, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej, który
omówi³ wspó³pracê Komisji Europejskiej z parlamentami narodowymi, oraz Marjeta Cotman,
minister pracy, rodziny i spraw spo³ecznych S³owenii.
W trakcie spotkania zdecydowano o mianowaniu na stanowisko sta³ego pracownika
sekretariatu COSAC na lata 2008–2009 Lorety Raulinaitytë z parlamentu litewskiego.
***
20 lutego br. wizytê w Senacie z³o¿yli senatorowie francuscy Yann Gaillard – przewodnicz¹cy francusko-polskiej grupy bilateralnej, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Finansów i Kontroli Bud¿etowej, cz³onek Parlamentarnego Biura Oceny Legislacji, oraz Alain
Gérard – cz³onek Komisji ds. Gospodarczych. Obaj parlamentarzyœci s¹ cz³onkami Grupy
Unii na rzecz Ruchu Ludowego (Groupe Union pour un Mouvement Populaire).
Francuscy goœcie spotkali siê z senatorami z Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska.
Przewodnicz¹cy komisji senator Jerzy Chróœcikowski przypomnia³, ¿e polscy rolnicy
weszli do Wspólnoty Europejskiej na gorszych warunkach ni¿ obowi¹zuj¹ce w krajach starej
Unii.

Senatorowie
Alain Gérard
(drugi z lewej)
i Yann Gaillard
(trzeci z lewej)
podczas spotkania
z cz³onkami
Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska

Senator A. Gérard, pochodz¹cy z Bretanii, regionu specjalizuj¹cego siê w chowie trzody
chlewnej, mówi³ o problemach tamtejszych hodowców zwi¹zanych z ma³¹ op³acalnoœci¹ tej
ga³êzi produkcji rolnej. W odpowiedzi senator J. Chróœcikowski stwierdzi³, ¿e jest to problem
w skali ca³ej Europy i dlatego zwi¹zki rolnicze zwróci³y siê do Komisji Europejskiej o podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do jego rozwi¹zania.
Podczas spotkania rozmawiano ponadto o sprawach zwi¹zanych z gospodark¹ leœn¹,
tak¿e w kontekœcie limitów emisji dwutlenku wêgla oraz efektu cieplarnianego. Jak podkreœlano, problemy rolnictwa s¹ coraz silniej powi¹zane z ochron¹ œrodowiska, m.in. poprzez poszukiwanie nowych, bezpieczniejszych technologii, np. umo¿liwiaj¹cych ograniczenie stosowania
nawozów sztucznych.
Francuscy goœcie spotkali siê tak¿e z cz³onkami senackiej Polsko-Francuskiej Grupy Bilateralnej, z jej przewodnicz¹cym senatorem Mieczys³awem Augustynem na czele. W spotkaniu wziêli udzia³ wicemarsza³ek Marek Zió³kowski i senator J. Chróœcikowski.
Podczas rozmowy senator M. Augustyn, podkreœlaj¹c skutecznoœæ francuskiej polityki
prorodzinnej, zaproponowa³ wymianê doœwiadczeñ w tej dziedzinie.
Mówiono te¿ o problemach Polonii francuskiej, a tak¿e o liberalizacji rynku pracy we
Francji i otwarciu go dla Polaków w 2009 r.
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Poruszano równie¿ kwestiê wspó³pracy miêdzy samorz¹dami obu krajów. Wicemarsza³ek M. Zió³kowski zaproponowa³, aby patronat nad t¹ wspó³prac¹ objê³y senaty obu krajów.
Tej tematyce mog³aby byæ poœwiêcona wspólna konferencja z udzia³em parlamentarzystów
i przedstawicieli samorz¹dów obu krajów.
***
25 lutego br. wizytê w Senacie z³o¿y³ wicepremier, minister spraw zagranicznych
Ksiêstwa Luksemburga Jean Asselborn. Delegacjê przyj¹³ marsza³ek Senatu Bogdan
Borusewicz.
Marsza³ek Senatu podkreœli³, ¿e Polskê i Luksemburg ³¹cz¹ bardzo dobre stosunki polityczne. Doda³, ¿e Luksemburg odgrywa wa¿n¹, jednocz¹c¹ rolê w Unii Europejskiej i Polska
docenia fakt, i¿ Luksemburg pamiêta o nowych cz³onkach Wspólnoty.

Marsza³ek B. Borusewicz poinformowa³ goœcia, ¿e Polska jest w trakcie procesu ratyfikacji traktatu reformuj¹cego Uniê i wszystko wskazuje na to, ¿e traktat zostanie ratyfikowany. Doda³, ¿e nasz kraj opowiada siê za wzmocnieniem instytucji unijnych, prowadzeniem wspólnej
polityki zagranicznej, obronnej, energetycznej. W opinii marsza³ka, istotne jest, by Unia pozosta³a otwarta na nowych cz³onków, m.in. Turcjê i Ukrainê. Jego zdaniem, tylko perspektywa
unijna pozwoli ustabilizowaæ sytuacjê na Ba³kanach.
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Wicepremier J. Asselborn przyzna³, ¿e stosunki miêdzy obu krajami uk³adaj¹ siê dobrze.
Doda³, ¿e Polska jest krajem o wielkiej historii, wa¿nym dla Luksemburga, od którego mo¿na
siê wiele nauczyæ. Podkreœli³, ¿e wraz z przyst¹pieniem nowych pañstw do strefy Schengen
Wspólnota wesz³a w nowy wymiar polityki. To, co dzieje siê na Ukrainie, Bia³orusi i w Gruzji,
czyli na styku z Rosj¹, bardzo interesuje UE. Premier Luksemburga wyrazi³ wdziêcznoœæ Polsce za to, ¿e w³¹czy³a siê w politykê umacniania Unii.
W trakcie spotkania rozmawiano tak¿e o sytuacji na Ba³kanach, wspólnej polityce energetycznej i pozyskiwaniu alternatywnych Ÿróde³ energii.
***
26 lutego br. wizytê w Senacie RP z³o¿y³ prezydent Republiki Azerbejd¿anu Ilham
Alijew wraz z delegacj¹. Goœci przyj¹³ marsza³ek Bogdan Borusewicz.
Marsza³ek Senatu podkreœli³, ¿e Polska i Azerbejd¿an utrzymuj¹ o¿ywione kontakty polityczne. Doda³, i¿ region Kaukazu jest bardzo wa¿ny dla Polski. W opinii marsza³ka B. Borusewicza, Azerbejd¿an daje przyk³ad innym pañstwom; pokazuje, ¿e mo¿na prowadziæ
niezale¿n¹ politykê i uk³adaæ stosunki partnerskie z innymi krajami. Jego zdaniem, Polska
i Azerbejd¿an maj¹ wspólne interesy polityczne i gospodarcze.
Marsza³ek Senatu poruszy³ tak¿e kwestiê budowy ruroci¹gu Odessa–Brody–Gdañsk.
Zaznaczy³, ¿e od dawna jest zwolennikiem tej inwestycji.

Prezydent
Republiki Azerbejd¿anu
Ilham Alijew

Prezydent I. Alijew powiedzia³, ¿e Azerbejd¿an jest zainteresowany rozwijaniem kontaktów dwustronnych na wszystkich szczeblach. Podkreœli³, i¿ niezwykle istotna jest wspó³praca
miêdzy obu krajami w dziedzinie energetyki. Doda³, ¿e bogactwa naturalne – ropa i gaz – pozwalaj¹ Azerbejd¿anowi na prowadzenie niezale¿nej polityki. „Azerbejd¿an jest jedynym krajem spoœród dawnych republik radzieckich, który w ¿aden sposób nie jest zale¿ny od Rosji, bo
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ma w³asne surowce, w³asne sieci tranzytowe” – stwierdzi³. W opinii prezydenta, wspó³praca
z Polsk¹ ma przysz³oœæ. Przywo³a³ podpisan¹ z polskim prezydentem deklaracjê o wspó³pracy
oraz zapowiedzia³ na wiosnê spotkanie w Kijowie dotycz¹ce wspó³pracy w dziedzinie energetyki. Zdaniem prezydenta I. Alijewa, projekt Odessa–Brody–Gdañsk opóŸnia siê z powodu niestabilnej sytuacji na Ukrainie.
Prezydent prosi³ marsza³ka o wsparcie Azerbejd¿anu w zbli¿aniu siê do struktur euroatlantyckich i Unii Europejskiej oraz wzmocnienie wspó³pracy miêdzyparlamentarnej.
Marsza³ek B. Borusewicz wyrazi³ przekonanie, ¿e jeœli Ukraina przyst¹pi do wspólnego
projektu budowy ruroci¹gu, to nawet kiedy zmieni siê rz¹d, nie odst¹pi od tej inwestycji. Marsza³ek doda³, ¿e polski parlament jest otwarty na wspó³pracê z innymi parlamentami, nale¿y jedynie okreœliæ przedmiot tej wspó³pracy. Wyrazi³ nadziejê, ¿e wizyta prezydenta Azerbejd¿anu
zintensyfikuje wspó³pracê miêdzy obu pañstwami.
***
28 lutego br. wiceminister spraw zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu Wafaa
Bassem, wraz z delegacj¹, spotka³a siê z senatorami z Komisji Spraw Zagranicznych.
Podczas rozmowy wymieniono pogl¹dy na temat roli i znaczenia wspó³pracy miêdzyparlamentarnej w stosunkach bilateralnych miêdzy pañstwami, szczególnie na poziomie komisji
merytorycznych. Podkreœlono równie¿ dobre stosunki miêdzy obu krajami, ju¿ od 1927 r.,
kiedy Polska jako jedno z pierwszych pañstw uzna³a niepodleg³y Egipt.
Na proœbê strony egipskiej przewodnicz¹cy Komisji Spraw Zagranicznych senator Leon
Kieres omówi³ kwestie zwi¹zane ze stosunkami polsko-rosyjskimi, sytuacj¹ na Ba³kanach Zachodnich i og³oszeniem niepodleg³oœci przez Kosowo. Przewodnicz¹cy podsumowa³ tak¿e
pierwsze lata polskiego cz³onkostwa w UE.

Wiceminister
spraw zagranicznych
Arabskiej Republiki
Egiptu Wafaa Bassem

Podczas spotkania egipscy goœcie przedstawili krótk¹ charakterystykê sytuacji zwi¹zanej z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie, a tak¿e za³o¿enia polityki Egiptu i ich perspektywy realizacji w odniesieniu do praw cz³owieka. Poruszyli tak¿e sprawê reakcji Egiptu na
oœwiadczenie Parlamentu Europejskiego z 17 stycznia br.
***
29 lutego br. wiceminister spraw zagranicznych Arabskiej Republiki Egiptu Wafaa
Bassem spotka³a siê z przewodnicz¹cym Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci senatorem Stanis³awem Piotrowiczem. W spotkaniu uczestniczyli Wael Abdul Magid – za-
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stêpca wiceminister ds. problematyki praw cz³owieka oraz Fahmy Fayed – ambasador
nadzwyczajny i pe³nomocny Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie.
Spotkanie by³o poœwiêcone rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat demokracji
i sytuacji praw cz³owieka w Egipcie z 17 stycznia br. i zainicjowane zosta³o przez stronê
egipsk¹.
Przewodnicz¹cy komisji wyrazi³ nadziejê, i¿ spotkanie to zapocz¹tkuje wspó³pracê Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z Rad¹ Konsultacyjn¹ Egiptu. Podkreœli³, ¿e Egipt sta³ siê jednym
z czo³owych pozaeuropejskich partnerów Polski w rejonie Bliskiego Wschodu i jesteœmy zainteresowani o¿ywieniem dialogu politycznego miêdzy obu krajami. Umocnieniu stosunków
sprzyja aktywna polityka Egiptu na arenie miêdzynarodowej i regionalnej w odniesieniu do bliskowschodniego procesu pokojowego oraz walki z terroryzmem.
Senator S. Piotrowicz zaznaczy³, ¿e zacieœnieniu stosunków miêdzy obu krajami mo¿e
s³u¿yæ wspó³praca gospodarcza i energetyczna. O¿ywione kontakty kulturalne i naukowe miêdzy Polsk¹ i Egiptem oraz wzrost liczby polskich turystów w Arabskiej Republice Egiptu œwiadcz¹ o rosn¹cej popularnoœci tego kraju w Polsce, mog¹ te¿ przyczyniæ siê do rozwijania
dialogu miêdzykulturowego i miêdzycywilizacyjnego.
W.A. Magid wyrazi³ zadowolenie z mo¿liwoœci spotkania z przewodnicz¹cym komisji
zajmuj¹cej siê prawami cz³owieka. Poinformowa³, ¿e Egipt, wkraczaj¹c na drogê przemian
gospodarczych, politycznych i spo³ecznych, poœwiêca du¿o uwagi relacjom pañstwo-obywatel. Przejawem tego mo¿e byæ utworzenie 3 lata temu w Radzie Konsultacyjnej (Izbie wy¿szej parlamentu) komisji zajmuj¹cej siê prawami cz³owieka. Podkreœli³, ¿e problem
przestrzegania praw cz³owieka znajduje siê w centrum uwagi w³adz Arabskiej Republiki
Egiptu. Œwiadczyæ o tym mo¿e umieszczenie tego zagadnienia w Narodowej Strategii ARE,
która przewiduje m.in.:
l propagowanie kultury praw cz³owieka (wyjaœniane, na czym one polegaj¹),
l tworzenie instytucji przekazuj¹cych informacje na temat praw cz³owieka – w tym celu
powo³ano Narodow¹ Radê ds. Kobiet, Narodow¹ Radê ds. Dziecka i Macierzyñstwa
oraz Narodow¹ Radê ds. Praw Cz³owieka,
l zmiany w obecnie obowi¹zuj¹cym prawie,
l wspó³pracê z organizacjami œwiatowymi, w szczególnoœci z ONZ.
Powsta³y równie¿ dwa programy rz¹dowe, w ramach programów UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) i UE, dotycz¹ce szkoleñ dla funkcjonariuszy pañstwowych –
prokuratorów, sêdziów, policjantów.
Wszystkie te zmiany, zdaniem W.A. Magida, to trudny proces, wymagaj¹cy zmiany mentalnoœci spo³eczeñstwa egipskiego, a na to potrzeba czasu. Egipski rz¹d wierzy, ¿e uda siê te
trudnoœci pokonaæ.
Senator S. Piotrowicz przypomnia³, ¿e budowanie demokracji to proces trudny, trwaj¹cy
latami, wymagaj¹cy dialogu, pluralizmu politycznego, wolnych mediów i niezawis³ych s¹dów.
Zdaniem przewodnicz¹cego, pod tym wzglêdem Egipt zmierza w dobrym kierunku.
Odnosz¹c siê do Rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat demokracji i sytuacji
praw cz³owieka w Egipcie, senator S. Piotrowicz zaznaczy³, i¿ rezolucje takie s¹ czêsto wyrazem przekonañ eurodeputowanych, którzy odwo³uj¹ siê do osobistej oceny faktów. Wyra¿aj¹
one w³asne pogl¹dy autorów. Niejednokrotnie odzwierciedlaj¹ te¿ stanowiska frakcji Parlamentu Europejskiego, której cz³onkami s¹ pos³owie. Dlatego, zdaniem senatora, stanowisko
PE wyra¿one w wymienionej rezolucji nie mo¿e byæ traktowane jako stanowisko rz¹du lub parlamentu polskiego w tej sprawie. Dialog w kwestii przestrzegania praw cz³owieka nie tylko
w Egipcie, ale te¿ i w innych krajach regionu, powinien byæ prowadzony, konieczna jest dyskusja o wielu dra¿liwych sprawach.
Dialogowi temu mog¹ s³u¿yæ spotkania miêdzyparlamentarne na ró¿nych szczeblach,
np. takich jak utworzona w Sejmie Grupa Polsko-Egipska.
Senator S. Piotrowicz wyrazi³ nadziejê, i¿ spotkanie z wiceminister W. Bassem bêdzie impulsem do zacieœnienia wspó³pracy miêdzy rz¹dami obu krajów i pozwoli nawi¹zaæ dialog
w sprawach zwi¹zanych z wolnoœci¹ i przestrzeganiem praw cz³owieka.
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Kronika senacka

19 lutego br. wizytê w Senacie RP z³o¿yli metropolita kijowski i ca³ej Ukrainy W³odzimierz oraz metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Goœci przyj¹³ wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski.
Podczas spotkania ukraiñski duchowny przedstawi³ aktualn¹ sytuacjê Koœcio³a prawos³awnego w swoim kraju. Mówi³ o odradzaniu siê ¿ycia religijnego po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego i og³oszeniu przez Ukrainê suwerennoœci, a tak¿e o podzia³ach w ukraiñskim
prawos³awiu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski
wita metropolitê kijowskiego
i ca³ej Ukrainy W³odzimierza
(pierwszy z prawej)
oraz metropolitê Sawê,
zwierzchnika Polskiego
Autokefalicznego Koœcio³a
Prawos³awnego (trzeci z prawej)

Ukraiñska cerkiew prawos³awna patriarchatu kijowskiego zosta³a powo³ana w 1993 r.
i skupia obecnie oko³o 30% prawos³awnej ludnoœci Ukrainy. Koœció³ ma charakter narodowy
i propañstwowy. Opowiada siê za zbli¿eniem pañstw, narodów, Koœcio³ów.
Wicemarsza³ek Z. Romaszewski poinformowa³ goœci o roli Senatu, a w szczególnoœci
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, której przez kilka kadencji przewodniczy³, w tworzeniu prawa reguluj¹cego stosunki pañstwa z Koœcio³em.
Podczas obecnej wizyty w Polsce metropolita kijowski otrzyma³ doktorat honoris causa
warszawskiej Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej.

***
W dniach 22–25 lutego br. przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Komisji Emigracji
i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ senatorowie: Andrzej Person, £ukasz Abgarowicz
i Bronis³aw Korfanty z³o¿yli wizytê studyjn¹ na Litwie. Jej celem by³o zapoznanie siê z sytuacj¹ i potrzebami spo³ecznoœci polskiej w tym kraju, a tak¿e z zachodz¹cymi przemianami, aby
wypracowaæ kierunki i sposoby wspierania przez Senat RP Polaków mieszkaj¹cych na Litwie.
W dniach 22 i 23 lutego br. senatorowie spotkali siê z liderami polskiej mniejszoœci narodowej. W debacie wziêli udzia³ m.in. przewodnicz¹cy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, pose³ do Seimasu, przewodnicz¹cy Oddzia³u Zwi¹zku Polaków na Litwie Rejonu Wileñskiego
Waldemar Tomaszewski, prezes Zwi¹zku Polaków na Litwie, radny Wilna Micha³ Mackiewicz,
wiceprezes Zwi¹zku Polaków na Litwie, przewodnicz¹cy Fundacji „Samostanowienie” Stanis³aw Pieszko, wiceprezes i sekretarz Zwi¹zku Polaków na Litwie Pawe³ Bie³ous i Edward Tru-
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sewicz, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó³ Polskich „Macierz Szkolna”, radny Wilna
Józef Kwiatkowski, doradca premiera Republiki Litewskiej ds. mniejszoœci narodowych Tadeusz Andrzejewski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Krystyna Zimiñska, wicemer Wilna
Artur Ludkowski, mer i wicemer Rejonu Wileñskiego Maria Rekœæ i Jan Gabriel Mincewicz,
mer Rejonu Solecznickiego Leonard Talmont, wicemer Rejonu Solecznickiego, prezes solecznickiego oddzia³u ZPL Zdzis³aw Palewicz, przewodnicz¹cy Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
na Litwie Micha³ Kleczkowski oraz dziekan Wydzia³u Ekonomiczno-Informatycznego Wileñskiej Filii Uniwersytetu w Bia³ymstoku, prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Jaros³aw Wo³konowski. W spotkaniu uczestniczyli tak¿e ambasador RP na Litwie Janusz
Skolimowski i konsul generalny Stanis³aw Cygnarowski.
Podczas debaty wskazywano na najwa¿niejsze potrzeby spo³ecznoœci polskiej na Litwie,
dotycz¹ce przede wszystkim polskich placówek oœwiatowych, wymagaj¹cych pilnego remontu.
Projekt finansowania remontów polskich placówek realizowany jest od wielu lat. Zgodnie
z nim 51% kwoty remontu finansuj¹ samorz¹dy lokalne, w gestii których znajduj¹ siê szko³y,
a 49% – Senat RP. Tylko w ci¹gu ostatnich szeœciu lat Senat na ten cel przeznaczy³ oko³o
35 mln z³, wyremontowanych zosta³o oko³o 70 polskich szkó³ i przedszkoli, czyli ponad po³owa funkcjonuj¹cych na Litwie.
Jak stwierdzi³ Józef Kwiatkowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó³
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, oœwiata polska na Litwie istnieje miêdzy innymi dziêki
wsparciu Polski, w tym Senatu, zarówno w zakresie remontów i wspó³finansowania budowy
nowych placówek i dobudówek, jak równie¿ wyposa¿enia szkó³ i przedszkoli, dostarczania
lektur, pomocy naukowych, a tak¿e finansowania kolonii dla dzieci.
23 lutego br. senatorowie spotkali siê tak¿e z przedstawicielami mediów polskojêzycznych na Litwie. Rozmowa dotyczy³a ich obecnej sytuacji i perspektyw rozwoju.
W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele Radia „Znad Wilii”, „Kuriera Wileñskiego”, „Tygodnika Wileñszczyzny”, Polskiego Oœrodka Informacji w Wilnie „Inforum” (realizatorzy audycji
telewizyjnej w TV litewskiej i korespondenci TVP), „Magazynu Wileñskiego” oraz „Spotkañ”.
24 lutego br. senatorowie przebywali w Solecznikach, gdzie spotkali siê z w³adzami rejonu i z³o¿yli wizytê w Gimnazjum im. Œniadeckiego i szkole muzycznej.
***
25 lutego br. marsza³ek Bogdan Borusewicz, który z g³êbokim ¿alem przyj¹³ wiadomoœæ o œmieci Iriny Kazulinej, ¿ony bia³oruskiego opozycjonisty Aleksandra Kazulina,
wystosowa³ apel do w³adz bia³oruskich o zwolnienie go z wiêzienia, by móg³ wzi¹æ
udzia³ w pogrzebie swojej ma³¿onki.
W lutym 2007 r. I. Kazulina by³a goœciem Senatu RP, który uchwali³ rezolucjê w sprawie
uwolnienia z wiêzienia jej mê¿a. A. Kazulin, który by³ kandydatem bia³oruskiej opozycji w wyborach prezydenckich w 2006 r., odbywa karê wiêzienia za dzia³alnoœæ opozycyjn¹. W uchwalonej
wówczas rezolucji Senat RP niezale¿nie od stawianych A. Kazulinowi zarzutów uzna³ go za
wiêŸnia sumienia, a warunki, w jakich przebywa³ – za dowód represyjnoœci bia³oruskiego wymiaru sprawiedliwoœci wobec œrodowisk demokratycznej opozycji oraz ³amania praw cz³owieka.
***
27 lutego br. w Senacie odby³a siê uroczystoœæ podsumowuj¹ca ubieg³oroczne obchody Roku Genera³a W³adys³awa Andersa, og³oszonego uchwa³¹ Senatu z 20 grudnia
2006 r. dla uczczenia 115. rocznicy urodzin genera³a.
Podczas spotkania przypomniano i omówiono imprezy i przedsiêwziêcia, organizowane
zarówno w Polsce, jak i za granic¹, których celem by³o przedstawienie pe³nego obrazu historycznych dokonañ genera³a W. Andersa, wybitnego dowódcy wojskowego i wiod¹cego polityka
polskiej emigracji niepodleg³oœciowej po II wojnie œwiatowej.
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W uroczystoœci wziêli udzia³ m.in. marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz, ostatni
prezydent RP na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski, Irena Anders – wdowa po generale,
przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Roku Genera³a W³adys³awa Andersa senator Piotr £.J. Andrzejewski, minister obrony narodowej Bogdan Klich, kierownik Urzêdu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Janusz Krupski, dyrektor Wojskowego Biura Badañ Historycznych p³k dr hab. Krzysztof Komorowski, zastêpca dyrektora
generalnego S³u¿by Wiêziennej gen. Pawe³ Nasi³owski, a tak¿e Barbara Herman – burmistrz Kroœniewic, rodzinnego miasta genera³a, które aktywnie uczestniczy³o w zesz³orocznych obchodach, i prezes Stowarzyszenia Klubu Przyjació³ Szkó³ i Organizacji Monte
Cassino Maria Szczepaniec. W imieniu œrodowiska kombatantów g³os zabra³ p³k Tadeusz
Czerkawski.
Wystawy, konferencje, filmy i promocje ksi¹¿ek – to niektóre z imprez, jakimi uczczono
przypadaj¹cy w ub.r. Rok Genera³a W³adys³awa Andersa. Wœród wydarzeñ wymieniæ mo¿na
tak¿e m.in. ods³oniêcie popiersia genera³a w Krakowie, uroczystoœci w 37. rocznicê œmierci
dowódcy 2. Korpusu Polskiego na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino oraz projekt edukacyjny o armii Andersa, zrealizowany w londyñskim Imperial War Museum przez
Muzeum Historii Polski.
„Celem wydarzeñ podjêtych w ramach Roku Genera³a W³adys³awa Andersa by³o przywrócenie mu nale¿nego miejsca w historii i przybli¿enie jego postaci zw³aszcza osobom m³odym. Og³oszenie roku genera³a wyzwoli³o tak¿e szereg inicjatyw oddolnych – instytucji i osób
prywatnych, które chcia³y uczciæ pamiêæ genera³a Andersa” – mówi³ podczas uroczystoœci
marsza³ek B. Borusewicz.
Marsza³ek Senatu podkreœli³, ¿e podsumowanie Roku Genera³a W³adys³awa Andersa
nie oznacza zakoñczenia podjêtych przedsiêwziêæ, wiele z nich – upamiêtniaj¹cych polsk¹
historiê i polskich bohaterów – bêdzie kontynuowanych.
Obecny na spotkaniu minister obrony narodowej B. Klich wskazywa³, jak wa¿n¹ postaci¹
w historii Polski by³ genera³ Anders – nie tylko bohaterski wódz, ale przede wszystkim symbol
walki o niepodleg³oœæ. Jak powiedzia³, genera³ i jego ¿o³nierze stali siê symbolem poœwiêcenia
bez reszty niepodleg³oœci, s³u¿bie wojskowej i pañstwowej – Polsce. Wœród nich by³a I. Anders
i artyœci, którzy pieœni¹ i s³owem wspierali duchowo ¿o³nierzy 2. korpusu w marszu z „nieludzkiej ziemi”. Minister przypomnia³ szlak bojowy – od Trockoje przez Iran, Irak, Palestynê, Egipt
i W³ochy. Krzywdz¹ce Polaków werdykty polityczne uniemo¿liwi³y wielu ¿o³nierzom powrót do
ojczyzny, ale mimo usilnych starañ komunistów dokonañ i zas³ug genera³a i jego ¿o³nierzy nie
uda³o siê wytrzeæ z pamiêci narodu.
Jak stwierdzi³, wolna Polska oddaje czeœæ patriotyzmowi, umi³owaniu wolnoœci i ojczyzny
genera³a i jego ¿o³nierzy, uwiecznia ich zas³ugi dla nastêpnych pokoleñ.
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Podczas uroczystoœci I. Anders za dotychczasow¹ s³u¿bê i zas³ugi dla Wojska Polskiego
zosta³a awansowana do stopnia kapitana. WyraŸnie wzruszona, podziêkowa³a za wszystkie
wydarzenia upamiêtniaj¹ce jej mê¿a. Nominacjê wrêczy³ jej minister obrony narodowej
B. Klich.
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Roku Genera³a W³adys³awa Andersa senator P.£.J. Andrzejewski przypomnia³ uchwa³ê Senatu o ci¹g³oœci prawnej miêdzy II a III Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹. Stwierdzi³, ¿e dzia³aj¹c w tym duchu, podejmowano liczne dzia³ania
w kraju i za granic¹, by uczciæ pamiêæ genera³a.
Ostatni prezydent RP na uchodŸstwie R. Kaczorowski przypomnia³ szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego i bohaterstwo jego ¿o³nierzy. Przypomnia³, ¿e genera³ W. Anders nie doczeka³
ojczyzny wolnej i niepodleg³ej, ale swoim ¿o³nierzom obiecywa³: „Do Polski wolnej dojdziemy,
mo¿e nie wszyscy, ale dojdziemy”.
Prezydent R. Kaczorowski podkreœli³, ¿e uchwa³a Senatu ustanawiaj¹ca Rok Genera³a
W³adys³awa Andersa zainicjowa³a szereg spo³ecznych przedsiêwziêæ przypominaj¹cych jego
dokonania dla kraju i narodu polskiego. Prezydent wyrazi³ przekonanie, ¿e „dokonania patrona
2007 roku bêd¹ przyk³adem do naœladowania nie tylko dla zaanga¿owanych w te dzia³ania, ale
tak¿e dla wszystkich obywateli polskich, którym bliskie jest pojêcie honoru oraz bezinteresownej s³u¿by Polsce i bliŸnim”.
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Podczas uroczystoœci senator P.£.J Andrzejewski przekaza³ szefowi Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministrowi J. Krupskiemu wykaz niezrealizowanych
inicjatyw.
„Genera³ by³ symbolem walki nie tylko o niepodleg³oœæ, ale i o demokracjê w Polsce. Mimo starañ w³adz komunistycznych, nie zosta³ zapomniany i dla kolejnych pokoleñ wci¹¿ by³
postaci¹ wybitn¹” – stwierdzi³ minister J. Krupski, zapewniaj¹c równoczeœnie, ¿e inicjatywy
podjête w ramach roku gen. Andersa bêd¹ kontynuowane.
Na zakoñczenie uroczystoœci osobom, które mia³y du¿y udzia³ w organizacji wydarzeñ
Roku Genera³a W³adys³awa Andersa kierownik Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wrêczy³ pami¹tkowe medale „Pro memoria”. Otrzymali je m.in. przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Roku Genera³a W³adys³awa Andersa senator P.£.J. Andrzejewski,
burmistrz Kroœniewic B. Herman oraz aktorzy Jan Machulski i Robert Jarociñski, którzy wcielili
siê w postaæ genera³a w fabularyzowanym dokumencie „Genera³ polskich nadziei... W³adys³aw Anders 1892–1970”. Wyst¹pi³ tak¿e Zespó³ Reprezentacyjny Wojska Polskiego.
Spotkaniu towarzyszy³a wystawa poœwiêcona gen. W. Andersowi i jego ¿o³nierzom, przygotowana przez Centraln¹ Bibliotekê Wojskow¹. Na kilkunastu planszach zaprezentowano
zdjêcia, portrety, plany i mapy zwi¹zane z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ genera³a W. Andersa, pochodz¹ce ze zbiorów biblioteki, a tak¿e dokumenty ilustruj¹ce jego s³u¿bê wojskow¹ do wrzeœnia
1939 r., udostêpnione przez Centralne Archiwum Wojskowe.
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Swoje stanowisko zaprezentowali równie¿ cz³onkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie – grupy inscenizacyjnej wystêpuj¹cej
w strojach ¿o³nierzy 2. Korpusu Polskiego.
***
27 lutego br. ambasador USA Victor Ashe przekaza³ ministrowi spraw zagranicznych Rados³awowi Sikorskiemu kopiê „Czternastu Punktów” amerykañskiego prezydenta Woodrowa Wilsona z 1918 r., w których zawar³ on swoj¹ wizjê pokoju na œwiecie.
W uroczystoœci, która odby³a siê w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, uczestniczyli
m.in. marsza³ek Bogdan Borusewicz, doradca premiera ds. miêdzynarodowych W³adys³aw
Bartoszewski, wspó³przewodnicz¹cy Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych Adam Daniel Rotfeld i by³y premier Leszek Miller.
W. Wilson – 28. prezydent USA – przedstawi³ „Czternaœcie Punktów” w styczniu 1918 r.
przed po³¹czonymi izbami amerykañskiego Kongresu. W tym roku przypada 90. rocznica tego
przemówienia.
W swoim przemówieniu prezydent W. Wilson zawar³ ambitny plan zapewnienia powojennej Europie trwa³ego pokoju. Punkt 13. wzywa³ do przywrócenia Polski jako wolnego i niepodleg³ego pañstwa.
Prezydent wyst¹pi³ przed Kongresem na ponad dziesiêæ miesiêcy przed podpisaniem
przez Niemcy rozejmu, koñcz¹cego I wojnê œwiatow¹. „Czternaœcie Punktów” pos³u¿y³o nastêpnie za podstawê warunków niemieckiej kapitulacji, ustalonych na paryskiej konferencji
pokojowej w 1919 r. i zapisanych w Traktacie Wersalskim.
Dziêkuj¹c ambasadorowi, minister R. Sikorski stwierdzi³, ¿e dokument przyczyni³ siê do
zmiany biegu historii w naszej czêœci Europy. Przypomnia³ równie¿, ¿e w przysz³ym roku bêdziemy obchodziæ 90. rocznicê nawi¹zania stosunków dyplomatycznych miêdzy Polsk¹ i USA.
Podkreœli³, ¿e to doskona³y pocz¹tek obchodów i przypomnienie, jak bliskie i serdeczne s¹
stosunki miêdzy naszymi krajami.
W. Wilson (1856–1924), z wykszta³cenia prawnik, politolog, pe³ni³ urz¹d prezydenta USA
w latach 1913–1921. W tym czasie doprowadzi³ do zmian w prawie, dotycz¹cych m.in. bardziej
elastycznego gospodarowania skarbem pañstwa czy zwalczania nieuczciwych praktyk w biznesie. Przyzna³ obywatelom prawo o zrzeszania siê i do strajku oraz zakaza³ pracy dzieci.
4 sierpnia 1914 r. prezydent og³osi³ neutralnoœæ USA w wojnie.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ na rzecz pokoju prezydent W. Wilson otrzyma³ w 1919 r. Pokojow¹
Nagrodê Nobla.
***
28 lutego br. w Senacie odby³a siê konferencja „Sytuacja socjalna i aktywnoœæ
spo³eczna osób starszych w Polsce”, zorganizowana przez Komisjê Rodziny i Polityki
Spo³ecznej we wspó³pracy z ogólnopolsk¹ Wspólnot¹ Robocz¹ Zwi¹zków Organizacji Socjalnych WRZOS. Konferencja zosta³a poœwiêcona sposobom promowania aktywnego
modelu ¿ycia wœród osób starszych. Jej celem by³o przedstawienie doœwiadczeñ i dorobku
spo³ecznego projektu „Senior Task Force”, realizowanego w latach 2007–2008 przez polskie organizacje pozarz¹dowe przy wsparciu Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiej Wspó³pracy Socjalnej.
G³ównym celem projektu by³o przygotowanie wolontariuszy w wieku senioralnym do roli
doradców merytorycznych, dzia³aj¹cych na rzecz ludzi starszych we wspó³pracy z pozarz¹dowymi organizacjami socjalnymi i grupami samopomocowymi. Dzia³ania podjête w ramach
projektu bêd¹ realizowane w latach nastêpnych.
Otwieraj¹c konferencjê, wicemarsza³ek Marek Zió³kowski podkreœli³, ¿e rosn¹ca liczba
ludzi w wieku poprodukcyjnym nie jest w naszym kraju problemem spo³ecznym, lecz serdecznym obowi¹zkiem spo³eczeñstwa wobec ludzi starszych. Wicemarsza³ek Senatu zadeklaro-

8 DIARIUSZ SENATU

31

Konferencjê otworzy³
wicemarsza³ek Marek Zió³kowski

wa³ gotowoœæ utworzenia parlamentarnego zespo³u do spraw seniorów. Jego zdaniem,
aktywizacja zawodowa i obywatelska osób starszych, opieka nad nimi – to wyzwanie dla polityków, samorz¹dów oraz organizacji pozarz¹dowych, a tak¿e dla ca³ej gospodarki.
Przewodnicz¹cy Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej senator Mieczys³aw Augustyn poinformowa³, ¿e chodzi o tworzenie przez w³adze wszystkich szczebli praktycznych form pomocy, np.
merytorycznego przygotowania wolontariuszy – seniorów, którzy bêd¹ dzia³aæ jako doradcy merytoryczni socjalnych organizacji pozarz¹dowych i grup samopomocowych w zakresie pomocy dla
osób starszych. W najbli¿szym czasie zostanie wyszkolonych 16 takich wolontariuszy.
W swoim wyst¹pieniu senator M. Augustyn zwraca³ uwagê na zmiany demograficzne, których skutkiem jest wzrost liczby osób starszych w spo³eczeñstwie. Jak mówi³, spowoduj¹
one, ¿e ca³kowicie zmieni siê struktura rodziny i za 20–30 lat na jedn¹ osobê m³odsz¹ bêdzie
przypadaæ niekiedy czworo dziadków.
„Chcielibyœmy pokazaæ potencja³ seniorów tak¿e w zakresie zobowi¹zañ socjalnych wobec ludzi starszych. Nie ³udŸmy siê, bo to nie m³odzi zaopiekuj¹ siê seniorami za 20 lat. To seniorzy mog¹ zaj¹æ siê starszymi od siebie seniorami w ramach sieci wsparcia s¹siedzkiego,
je¿eli stworzone zostan¹ przez w³adze publiczne odpowiednie zachêty i instrumenty wsparcia”
– stwierdzi³ senator M. Augustyn. Podkreœli³ jednoczeœnie, ¿e trzeba o tym myœleæ ju¿ dzisiaj
i szkoliæ wolontariuszy w zakresie pomocy osobom starszym.
Zdaniem przewodnicz¹cego Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, ¿eby do staroœci dobrze siê przygotowaæ, nale¿y wypracowaæ i przyj¹æ model aktywnego ¿ycia. „Dlatego taki model
trzeba promowaæ na wszystkich szczeblach w³adzy i znaleŸæ na to pieni¹dze” – zaznaczy³.
Odnosz¹c siê do systemu ubezpieczenia pielêgnacyjnego, funkcjonuj¹cego w Niemczech,
senator M. Augustyn stwierdzi³, ¿e warto o tym pomyœleæ równie¿ w Polsce, „byœmy w ramach
solidarnoœci zaczêli siê ubezpieczaæ od ryzyka niesamodzielnoœci na staroœæ”. W opinii senato-
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ra, nale¿y tak¿e stworzyæ system przechodzenia osób starszych z nierzadko du¿ych mieszkañ
do mniejszych, ale dostosowanych do potrzeb osób starszych i mniej sprawnych.
Organizatorzy projektu „Senior Task Force” Maria Gucwa-Rosik i Jan Kopeæ zwrócili
uwagê, ¿e za³o¿enie, i¿ osoby starsze s¹ problemem, ciê¿arem dla pañstwa, spo³eczeñstwa,
najbli¿szych, jest niew³aœciwe. Podstaw¹ strategii i filozofii dzia³añ zmierzaj¹cych w kierunku
poprawienia sytuacji seniorów powinno byæ przekonanie, ¿e s¹ oni bogactwem narodu – maj¹
wiedzê, doœwiadczenie, potencja³ intelektualny, który mo¿na wykorzystaæ w rozwoju spo³ecznym i gospodarczym kraju.
Wiceprezes Zarz¹du Wspólnoty Roboczej Zwi¹zków Organizacji Socjalnych WRZOS
Agnieszka Krawczyk poinformowa³a, ¿e g³ównym celem projektu „Senior Task Force” by³o
przygotowanie wolontariuszy w wieku senioralnym do roli doradców merytorycznych, dzia³a-

Wiceprezes
Agnieszka Krawczyk
przedstawi³a
za³o¿enia programu
„Senior Task Force”

j¹cych na rzecz osób starszych we wspó³pracy z pozarz¹dowymi organizacjami socjalnymi
i grupami samopomocowymi. Uczestnikom projektu wrêczono certyfikaty.
Wiceprezes A. Krawczyk podkreœli³a, ¿e nale¿y pokazaæ spo³eczeñstwu, i¿ osoby starsze chc¹ mieæ wp³yw na swoj¹ staroœæ, ¿e s¹ aktywne oraz maj¹ du¿¹ wiedzê i kompetencje,
które mog¹ wykorzystaæ. „Osoby starsze maj¹ czas i chc¹ siê anga¿owaæ, by zmieniaæ sam
proces starzenia siê i zmieniaæ obraz staroœci w Polsce” – mówi³a.
WRZOS chce, by strona rz¹dowa, a tak¿e w³adze lokalne rozpoczê³y wspóln¹ dyskusjê
z seniorami o zmianie spojrzenia na ludzi starszych. Zdaniem A. Krawczyk, celowe by³oby utworzenie w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej grupy eksperckiej ds. osób starszych,
a tak¿e wyznaczenie odpowiedniej osoby w resorcie, zajmuj¹cej siê ludŸmi starszymi.
Wspólnota Robocza Zwi¹zków Organizacji Socjalnych jako nieformalna struktura powsta³a w 1997 r. Formalne powstanie konfederacji zwi¹zków regionalnych WRZOS nast¹pi³o
w 1999 r., a od 2004 r. WRZOS ma status organizacji po¿ytku publicznego.
Senator Jaros³aw Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, podkreœli³, ¿e Polska nie wykorzystuje osób starszych na rynku pracy. A¿ 85% kobiet i 75% mê¿czyzn odchodzi na emeryturê przed osi¹gniêciem wieku emerytalnego. Zmiana tej sytuacji,
aktywizacja zawodowa osób starszych s¹ priorytetowym zadaniem resortu pracy. Rozwa¿ana
jest tak¿e mo¿liwoœæ przygotowania ustawy o seniorach, która obejmowa³aby wszechstronnie
normy prawne dotycz¹ce tej grupy wiekowej spo³eczeñstwa.
W senackiej konferencji wziêli udzia³ seniorzy – uczestnicy programu, przedstawiciele
niemieckiego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i M³odzie¿y, Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Wspó³pracy Socjalnej, polskich organizacji pozarz¹dowych, œrodowisk naukowych, parlamentarzyœci, przedstawiciele rz¹du i administracji publicznej.
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***
28 lutego br. wicemarsza³ek Marek Zió³kowski spotka³ siê z grup¹ m³odzie¿y z Ukrainy, dzieci górników poleg³ych w katastrofie pod Donieckiem w Donbasie w listopadzie
ub.r. Ukraiñskie dzieci przebywaj¹ w Polsce na zaproszenie Komendy Hufca ZHP Zgierz
Chor¹gwi £ódzkiej. Wycieczkê do polskiego parlamentu zorganizowa³ senator Krzysztof
Kwiatkowski.
Wicemarsza³ek M. Zió³kowski przedstawi³ ukraiñskim goœciom podstawowe informacje
o Senacie – Izbie wy¿szej parlamentu, o jego organach i pracy senatorów.
Ukraiñskie dzieci zosta³y te¿ przyjête przez marsza³ka Sejmu Bronis³awa Komorowskiego oraz zwiedzi³y pomieszczenia parlamentu.
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