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Posiedzenia Senatu
7. posiedzenie Senatu
27 marca br. odby³o siê 7. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie – Krystyna Bochenek, Marek Zió³kowski i Zbigniew
Romaszewski.
Porz¹dek posiedzenia Izby obejmowa³:
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rz¹du oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin;
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego we Wroc³awiu;
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za³o¿enia polsko-niemieckiej
Szko³y Spotkañ i Dialogu im. Willy’ego Brandta
w Warszawie, sporz¹dzonej w Warszawie dnia 1 wrzeœnia 2005 r.;
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i wspó³pracy ustanawiaj¹cej partnerstwo miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich Pañstwami Cz³onkowskimi,
z jednej strony, a Republik¹ Tad¿ykistanu, z drugiej strony, sporz¹dzonej w Luksemburgu
dnia 11 paŸdziernika 2004 r.;
l informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej
w okresie lipiec–grudzieñ 2007 roku (podczas Prezydencji portugalskiej);
l drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze.

Izba minut¹ ciszy uczci³a pamiêæ senatora
Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza
Przed przyst¹pieniem do posiedzenia senatorowie minut¹ ciszy i krótk¹ modlitw¹ uczcili
pamiêæ zmar³ego 21 marca br. senatora Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza. Senator A.T. Mazurkiewicz by³ przewodnicz¹cym Komisji Obrony Narodowej, cz³onkiem Komisji Spraw Zagranicznych i wiceprzewodnicz¹cym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwoœæ. By³
pos³em pierwszej kadencji, senatorem czwartej, szóstej i siódmej kadencji.

Senat przyj¹³ bez poprawek ustawê o zmianie ustawy o Biurze
Ochrony Rz¹du oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin
O koniecznoœci zmiany w ubezpieczeniach funkcjonariuszy BOR zaczêto mówiæ po zamachu na konwój z ambasadorem Edwardem Pietrzykiem w Iraku na pocz¹tku paŸdziernika
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ub.r. Ranni zostali wówczas ambasador i czterej funkcjonariusze BOR. Jeden z nich – podporucznik Bartosz Orzechowski – zmar³ w wyniku odniesionych ran.
Przyjêta przez Senat ustawa wprowadza zmiany maj¹ce na celu zapewnienie funkcjonariuszom Biura Ochrony Rz¹du oraz cz³onkom ich rodzin takich samych lub podobnych uprawnieñ, jakie maj¹ przedstawiciele pokrewnych s³u¿b mundurowych podleg³ych ministrowi
spraw wewnêtrznych i administracji. Spowoduje objêcie funkcjonariuszy BOR ubezpieczeniem od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, wskutek których nast¹pi³o uszkodzenie cia³a,
rozstrój zdrowia lub œmieræ funkcjonariusza, a wypadki te zaistnia³y w czasie pe³nienia s³u¿by
poza granicami pañstwa. Dotychczas funkcjonariusze pe³ni¹cy tak¹ s³u¿bê w zasadzie musieli
siê ubezpieczaæ na w³asny koszt.
Ponadto nowelizacja doprecyzowuje definicjê przeciêtnego uposa¿enie funkcjonariusza
Biura Ochrony Rz¹du, nak³ada na szefa BOR obowi¹zek przyznania rodzinie zaginionego funkcjonariusza takich samych nale¿noœci, jakie przys³uguj¹ w wypadku œmierci funkcjonariusza,
oraz przyznania dzieciom pozostaj¹cym na utrzymaniu zmar³ego funkcjonariusza BOR, którego œmieræ nast¹pi³a w zwi¹zku z pe³nieniem s³u¿by, uprawnienia do pomocy finansowej na
kszta³cenie ze œrodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie BOR.
Ustawa wprowadza te¿ zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
s³u¿b podleg³ych ministrowi spraw wewnêtrznych i administracji oraz ich rodzin. Maj¹ one na
celu wyeliminowanie niespójnoœci przepisów prawa w zakresie w³aœciwoœci komisji lekarskich
podleg³ych ministrowi spraw wewnêtrznych. Chodzi o to, aby funkcjonariusze BOR, tak samo
jak inni funkcjonariusze s³u¿b mundurowych, podlegali badaniu przez te same komisje.
Inna zmiana zmierza do zagwarantowania ma³¿onkom zmar³ych albo zaginionych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du, którzy wykonywali szczególnie odpowiedzialne zadania
ochronne, prawa do renty rodzinnej bez wzglêdu na wiek i stan zdrowia.

Senat opowiedzia³ siê za utworzeniem w Warszawie Szko³y Spotkañ
i Dialogu
W Warszawie powstanie polsko-niemiecka Szko³a Spotkañ i Dialogu im. Willy’ego Brandta. Szko³a zostanie utworzona na bazie infrastruktury dotychczasowej niemieckiej szko³y im.
Willy’ego Brandta, dzia³aj¹cej przy ambasadzie RFN na warszawskim Wilanowie.
Senatorowie zgodzili siê na ratyfikacjê umowy miêdzy rz¹dem RP a rz¹dem Republiki
Federalnej Niemiec w sprawie za³o¿enia szko³y. Za przyjêciem uchwa³y w tej sprawie g³osowa³o 53 senatorów, 15 by³o przeciw, 21 wstrzyma³o siê od g³osu.
Niemiecka szko³a im. Willy’ego. Brandta dzia³a w strukturach ambasady Republiki Federalnej Niemiec i nie jest szko³¹ polskiego systemu oœwiaty.
Koncepcja wyodrêbnienia szko³y powsta³a w 2000 r., kiedy Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska i Stany Zjednoczone Ameryki wyrazi³y, za poœrednictwem swoich
ambasad, zainteresowanie podjêciem ze stron¹ polsk¹ prac, maj¹cych na celu wyodrêbnienie
szkó³ ze struktur swoich przedstawicielstw dyplomatycznych.
Obecnie szko³y funkcjonuj¹ce w strukturach placówek dyplomatycznych realizuj¹ programy i plany nauczania obowi¹zuj¹ce w systemach oœwiaty ww. pañstw, a zatrudnieni w nich
nauczyciele maj¹ przewa¿nie status pracowników dyplomatycznych.
Zgodnie z postanowieniami umowy polsko-niemiecka Szko³a Spotkañ i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie bêdzie dzia³a³a w polskim systemie oœwiaty jako zespó³ szkó³ niepublicznych, do której bêd¹ mogli uczêszczaæ uczniowie posiadaj¹cy obywatelstwo polskie
lub niemieckie.
Uczniowie bêd¹cy obywatelami polskimi bêd¹ mieæ zapewnion¹ ofertê edukacyjn¹ zawieraj¹c¹ w programie naukê jêzyka polskiego, historii Polski i geografii Polski.
Szko³a bêdzie realizowa³a niemieckie programy nauczania oraz czêœciowo polskie programy nauczania. Postanowieniami umowy nadane zosta³y jej uprawnienia szko³y publicznej.
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Szko³om wchodz¹cym w sk³ad Szko³y Spotkañ i Dialogu bêdzie przys³ugiwaæ dotacja na
ka¿dego ucznia posiadaj¹cego polskie obywatelstwo na takich samych zasadach, jakie dotycz¹ dzia³aj¹cych w Polsce szkó³ niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych. Szko³a
bêdzie funkcjonowaæ jako zespó³ szkó³ niepublicznych, sk³adaj¹cy siê ze szko³y podstawowej,
gimnazjum i liceum. Organem prowadz¹cym szko³ê zostanie stowarzyszenie Niemieckie Towarzystwo Szkolne, zarejestrowane zgodnie z prawem polskim w 2000 r.
Egzamin maturalny bêdzie przeprowadzany w szkole zgodnie z przepisami niemieckimi,
z tym ¿e jêzyk polski stanie siê obowi¹zkowym przedmiotem egzaminacyjnym dla uczniów bêd¹cych obywatelami polskimi. Uczniowie niebêd¹cy obywatelami polskimi bêd¹ wybierali na
egzaminie maturalnym jêzyk polski jako jêzyk obcy. W sk³ad komisji egzaminacyjnej przeprowadzaj¹cej w szkole egzamin maturalny wejdzie przedstawiciel wyznaczony przez polskiego
ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania.
Absolwenci szko³y bêd¹ mogli uzyskaæ niemieckie œwiadectwo dojrza³oœci, uprawniaj¹ce
do ubiegania siê o przyjêcie na studia na polskich i niemieckich uczelniach.

Senat zapozna³ siê z informacj¹ Rady Ministrów o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie
lipiec – grudzieñ 2007 roku (podczas prezydencji portugalskiej)
Uzgodnienie tekstu Traktatu Lizboñskiego – to g³ówne osi¹gniêcie prezydencji Portugalii
w UE – oceni³a Sidonia Jêdrzejowska, podsekretarz stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej. Przedstawiaj¹c Izbie informacjê o udziale Polski w pracach UE, gdy przewodniczy³a
im Portugalia (lipiec – grudzieñ ub.r.), S. Jêdrzejowska powiedzia³a, ¿e w tym czasie nasz kraj
osi¹gn¹³ zak³adane cele, m.in. dotycz¹ce wynegocjowania sposobu g³osowania w Radzie Unii
Europejskiej oraz tzw. mechanizmu z Joaniny.
Wiceminister przypomnia³a, ¿e w ub.r. – w wyniku czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej i otwartej w lipcu konferencji miêdzyrz¹dowej – w paŸdzierniku w Lizbonie przyjêty zosta³ traktat, który – jak mówi³a – zapewni Unii stabilne ramy instytucjonalne.
S. Jêdrzejewska oceni³a, ¿e kluczowym osi¹gniêciem portugalskiej prezydencji w dziedzinie ochrony œrodowiska by³o uzgodnienie – w grudniu ub.r. na Bali – wspólnego stanowiska
UE w sprawie zmian klimatu. Jej zdaniem, potwierdzi³o to wiod¹c¹ rolê Unii w miêdzynarodowych dzia³aniach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.
Polska – mówi³a wiceminister S. Jêdrzejowska – jest zadowolona ze wsparcia udzielonego przez przewodnictwo portugalskie mocnemu, d³ugofalowemu zaanga¿owaniu siê UE
w rozwój partnerskiej wspó³pracy z Ukrain¹. „Z zadowoleniem przyjêliœmy znaczny postêp dokonany w procesie negocjacji nowej, pog³êbionej umowy UE – Ukraina” – powiedzia³a.
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Ponadto, jak doda³a, nasz kraj przychylnie ustosunkowa³ siê do kontynuacji dzia³añ
Wspólnoty, zmierzaj¹cych do zapewnienia stabilnoœci i stopniowego zbli¿ania pañstw Ba³kanów Zachodnich do Unii Europejskiej.
Pozytywnie ocenione zosta³y dzia³ania, których celem jest poprawa jakoœci finansów
publicznych pañstw UE w ramach realizacji strategii lizboñskiej.
Wiceminister UKIE podkreœli³a, ¿e na poparcie zas³uguje fakt, i¿ Rada ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) przyjê³a w paŸdzierniku konkluzje, zgodnie z którymi wszystkie
pañstwa cz³onkowskie maj¹ podejmowaæ inicjatywy na rzecz reformy administracji publicznej
w celu poprawy efektywnoœci i skutecznoœci.
Prezydencji portugalskiej nale¿y siê natomiast krytyka za niepodjêcie kroków zmierzaj¹cych do przyjêcia Polski do Grupy Specjalnej do spraw Przeciwdzia³ania Praniu Pieniêdzy,
gdy¿ – jak podkreœli³a wiceminister – jest to najwa¿niejsza organizacja miêdzynarodowa zajmuj¹ca siê zwalczaniem prania pieniêdzy i finansowania terroryzmu.
W czasie portugalskiej prezydencji oprócz uzgodnienia i przyjêcia tekstu nowego traktatu
rozszerzono strefê Schengen. Ustanowiono te¿ Europejski Dzieñ przeciwko Karze Œmierci.

Inicjatywa senacka – projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo upad³oœciowe i naprawcze
Przyjêta przez Senat ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 19 wrzeœnia 2007 r., stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ z konstytucj¹ art. 82 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze.
Trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci z konstytucj¹ tego artyku³u „w zakresie, w jakim nie przewiduje s¹dowej kontroli zgodnoœci z prawem postanowienia sêdziego-komisarza w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalnoœci wpisu hipoteki lub zastawu w ksiêdze wieczystej lub
w³aœciwym rejestrze”.
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, kieruj¹c siê
brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, Senat zaproponowa³, aby do
art. 82 dodaæ przepis gwarantuj¹cy drogê odwo³awcz¹ od postanowienia sêdziego-komisarza,
stwierdzaj¹cego niedopuszczalnoœæ wpisu hipoteki lub zastawu w ksiêdze wieczystej lub w³aœciwym rejestrze.
Zgodnie z postulatami trybuna³u doprecyzowany zosta³ równie¿ art. 81 ust. 3.
Ponadto w projekcie zamieszczony zosta³ przepis przejœciowy, zgodnie z którym do
spraw wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy stosowane bêd¹
przepisy w brzmieniu nadanym nowelizacj¹ (zasada bezpoœredniego dzia³ania prawa nowego
do spraw „w toku”).

Pozosta³e prace Izby
Senat przyj¹³ bez poprawek:
l
l

ustawê o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu,
ustawê o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i wspó³pracy ustanawiaj¹cej partnerstwo miêdzy
Wspólnotami Europejskimi i ich Pañstwami Cz³onkowskimi, z jednej strony, a Republik¹ Tad¿ykistanu, z drugiej strony, sporz¹dzonej w Luksemburgu dnia 11 paŸdziernika 2004 r.
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Oœwiadczenia
Oœwiadczenia z³o¿yli senatorowie: Grzegorz Banaœ, Tadeusz Gruszka, Jan Dobrzyñski, Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Kaleta, Marek Konopka, Zbigniew Cichoñ, Maciej
Grubski, Ryszard Knosala, Maciej Klima, Grzegorz Wojciechowski, Norbert Krajczy, Lucjan Cichosz, Piotr Zientarski, Jan Wyrowiñski, Maria Pañczyk-Pozdziej, Czes³aw Ryszka, Ireneusz Niewiarowski, Stanis³aw Karczewski, Bohdan Paszkowski, Kazimierz
Kleina, Antoni Motyczka, Piotr Wach, Andrzej Owczarek, Janusz Sepio³ i Stanis³aw Bisztyga, Eryk Smulewicz, Pawe³ Klimowicz, Andrzej Person, Andrzej Szewiñski.
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PREZYDIUM SENATU

18 marca br. odby³o siê 14. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium zapozna³o siê z opini¹ Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
dotycz¹c¹ trybu uchwalania ustawy w sprawie wyra¿enia zgody na ratyfikacjê Traktatu z Lizbony zmieniaj¹cego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹
i przyjê³o j¹ do wiadomoœci.
Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o wyra¿enie zgody na zorganizowanie konferencji „Decentralizacja kompetencji samorz¹dów i propozycje zmian legislacyjnych dotycz¹cych so³ectw, s³u¿¹cych
wzmocnieniu statusu so³tysów”. W trakcie konferencji zostanie rozstrzygniêty konkurs „So³tys
Roku”, organizowany przez redakcjê „Gazety So³eckiej”. Celem konkursu jest promowanie
najbardziej aktywnych so³tysów, którzy nie tylko pracuj¹ na rzecz swojej spo³ecznoœci wiejskiej
i tym samym propaguj¹ postawy obywatelskie, ale te¿ ich dzia³alnoœæ wykracza poza zasiêg
so³ectwa. Konferencjê z udzia³em oko³o 120 osób zaplanowano na 29 kwietnia br. Prezydium
Senatu wyrazi³o zgodê na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowa³o przedstawiony kosztorys.
Podczas posiedzenia rozpatrzono tak¿e wniosek Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
o wyra¿enie zgody na zorganizowanie konferencji „Us³ugi asystenckie w systemie wsparcia
osób niepe³nosprawnych”. Celem konferencji, przygotowywanej we wspó³pracy z Fundacj¹
Pomocy Chorym na Zanik Miêœni, jest przedstawienie doœwiadczeñ i praktyki œwiadczenia pomocy asystenckiej osobom niepe³nosprawnym w Polsce. Konferencjê z udzia³em oko³o 100
osób zaplanowano na 11 kwietnia br. Prezydium Senatu wyrazi³o zgodê na jej zorganizowanie
i zaproponowa³o dopasowanie terminu konferencji do terminarza posiedzeñ Senatu w kwietniu br. oraz zaakceptowa³o przedstawiony kosztorys.
Prezydium Senatu rozpatrzy³o wniosek Kaszubskiego Zespo³u Parlamentarnego
o wyra¿enie zgody na zorganizowanie konferencji na temat perspektywy ratyfikacji europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych. Konferencja ma na celu przybli¿enie
problematyki ochrony prawnej jêzyków mniejszoœciowych i jêzyka regionalnego w Polsce.
Konferencjê z udzia³em oko³o 50 osób zaplanowano na 17 kwietnia br. Prezydium Senatu zaproponowa³o, aby zainteresowaæ tematyk¹ konferencji Komisjê Spraw Emigracji i £¹cznoœci
z Polakami za Granic¹, Kociewski Zespó³ Parlamentarny oraz Zespó³ Parlamentarzystów Województwa Œl¹skiego. Prezydium wyrazi³o zgodê na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowa³o przedstawiony kosztorys.
Podczas posiedzenia rozpatrzono oœwiadczenia senatorów o spe³nieniu warunków
do otrzymywania uposa¿enia senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Œwi¹tecki poinformowa³, ¿e wp³ynê³y dwa oœwiadczenia senatorskie
o spe³nieniu warunków do otrzymania uposa¿enia senatorskiego. Prezydium Senatu przyjê³o do wiadomoœci, i¿ obaj senatorowie spe³niaj¹ warunki do otrzymywania uposa¿enia
senatorskiego.
Prezydium zapozna³o siê z informacj¹ o powstaniu Parlamentarnego Zespo³u ds. Harcerstwa w Polsce i poza Granicami Kraju oraz przyjê³o do wiadomoœci jego regulamin i sk³ad
osobowy.
Podczas posiedzenia zapoznano siê tak¿e z informacj¹ przygotowan¹ przez Biuro Polonijne Kancelarii Senatu, dotycz¹c¹ zadañ inwestycyjnych planowanych do wykonania w br.
z dotacji Senatu. Prezydium przyjê³o zasadê, wed³ug której w pierwszej kolejnoœci bêd¹ finansowane zadania ju¿ rozpoczête, a wœród nich pierwszeñstwo powinny mieæ szko³y.
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Prezydium Senatu podtrzyma³o stanowisko Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹, dotycz¹ce kolejnoœci rozpatrywania wniosków o zlecenie zadañ o charakterze inwestycyjnym, planowanych do wykonania w br. W pierwszej kolejnoœci rozpatrzone
zostan¹ nastêpuj¹ce wnioski:
– remont szko³y œredniej w Daugvapils, na £otwie (zadanie kontynuowane);
– budowa szko³y z przedszkolem w Pojana Mikuli, w Rumunii (zadanie kontynuowane);
– remont Domu Polskiego w Buenos Aires, w Argentynie (zadanie kontynuowane);
– remont szko³y œredniej w Jaszunach, na Litwie (zadanie kontynuowane);
– remont polskiej szko³y œredniej w Bujwidzach, na Litwie (zadanie kontynuowane);
– budowa polskiej szko³y pocz¹tkowej w Mariampolu, na Litwie (zadanie kontynuowane);
– remont Gimnazjum im. Jana Œniadeckiego w Solecznikach, na Litwie (zadanie kontynuowane);
– remont sali do nauki jêzyka polskiego na uniwersytecie w Erewaniu, Armenia (zadanie
nowo rozpoczynane).
Prezydium Senatu zdecydowa³o, ¿e nale¿y zwróciæ siê do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, aby przedstawiony zosta³ spis wszystkich wniosków, które wp³ywaj¹ do stowarzyszenia.
Ponadto prezydium zapozna³o siê z ofert¹ z³o¿on¹ przez ksiê¿y oblatów z posiad³oœci
Vaudricourt, we Francji, dotycz¹c¹ sprzeda¿y posiad³oœci. Zadecydowano, i¿ kwestia ta bêdzie tematem nastêpnego posiedzenia prezydium, na które dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Koz³owski przygotuje odpowiedni¹ notatkê oraz zaproszeni zostan¹
senatorowie £ukasz Abgarowicz, W³adys³aw Dajczak oraz przewodnicz¹cy Komisji Spraw
Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ senator Andrzej Person.
Prezydium rozpatrzy³o wnioski o zlecenie zadañ o charakterze inwestycyjnym (zadania
kontynuowane z lat ubieg³ych):
l Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: remont Domu Polskiego w Buenos Aires, w Argentynie. Okres realizacji inwestycji: 2006–2009, postulowana kwota dotacji na
2008 r. – 2 000 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o
dotacjê w wysokoœci 1 968 421 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 98 421 z³).
l Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: remont szko³y œredniej w Daugvapils, na
£otwie. Okres realizacji inwestycji: 2005–2009, postulowana kwota dotacji na 2008 r. – oko³o 2 032 554 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê
w wysokoœci 2 000 461 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 100 023 z³).
l Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: Budowa szko³y z przedszkolem w Pojana Mikuli, w Rumunii. Okres realizacji inwestycji: 2007–2009, postulowana kwota dotacji na
2008 r. – 2 239 324 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o
dotacjê w wysokoœci 2 203 966 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 110 198 z³).
Prezydium Senatu podjê³o decyzjê o zredukowaniu kosztów poœrednich do 5%.
***

l

l

l
l

28 marca br. odby³o siê 15. posiedzenie Prezydium Senatu.
Porz¹dek dzienny posiedzenia obejmowa³:
wniosek przewodnicz¹cego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyra¿enie zgody na zorganizowanie konferencji „Zagro¿enia wychowawcze XXI wieku” (17 czerwca br. w budynku Senatu RP);
wniosek przewodnicz¹cego Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
o wyra¿enie zgody na zorganizowanie konferencji „Spó³dzielnie socjalne dla osób niepe³nosprawnych – w poszukiwaniu rozwi¹zañ prawnych” (11 kwietnia br. w budynku Senatu RP);
sprawozdanie z wizyty przedstawicieli Senatu RP w Vaudricourt (Francja) 6–7 marca br.;
wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie.
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Z prac komisji senackich
18 marca 2008 r.
Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej zapozna³a siê z informacj¹ Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Ministra Zdrowia o sytuacji w opiece pielêgniarskiej i rehabilitacji w domach pomocy i stacjonarnych placówkach opiekuñczych.
Informacjê przedstawi³y podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak, a tak¿e zastêpca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji
Spo³ecznej w tym resorcie Krystyna Wyrwicka oraz zastêpca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Dagmara Korbasiñska. Dodatkowych informacji udzielali przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Klichowic i Grzegorz
Krasicki-Mocka³³o oraz rzecznik praw pacjenta Aleksandra Pi¹tek.
W posiedzeniu wziêli tak¿e udzia³: przewodnicz¹ca Federacji Zwi¹zków Zawodowych
Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej Urszula Michalska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menad¿erów Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia
Stanis³aw Liman, wiceprezes Zarz¹du Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Mened¿erów Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia Wac³aw Kerpert, sekretarz Zarz¹du Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Mened¿erów Pomocy
Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia Micha³ Neuman, prezes i wiceprezes Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych El¿bieta Buczkowska i El¿bieta Garwacka-Czachor, Henryk Sikora z NSZZ
„Solidarnoœæ”, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Spo³ecznej Jolanta Œl¹zak, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów DPS Ziemi Lubuskiej Andrzej ¯elechowski oraz
starosta pilski Tomasz Bugajski.
Na zakoñczenie posiedzenia Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przyjê³a stanowisko
w sprawie opieki pielêgniarskiej i rehabilitacji mieszkañców Domów Pomocy Spo³ecznej,
w którym stwierdzi³a:
„Komisja po zapoznaniu siê z informacj¹ Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Ministerstwa Zdrowia na temat opieki pielêgniarskiej i rehabilitacji w Domach Pomocy Spo³ecznej, stwierdza, ¿e mieszkañcy tych domów maj¹ utrudniony dostêp do realizacji swojego
prawa do œwiadczeñ rehabilitacyjnych i pielêgniarskich finansowanych ze œrodków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Komisja stwierdza, ¿e mo¿liwoœæ kontraktowania jedynie œrodowiskowej i dziennej opieki
pielêgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest ofert¹ nieadekwatn¹ do potrzeb
znacznej czêœci mieszkañców domów pomocy spo³ecznej wymagaj¹cych ca³odobowej opieki
d³ugoterminowej.
Komisja zwraca siê do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
oraz Narodowego Funduszu Zdrowia o:
1) pe³ne przestrzeganie prawa mieszkañców domów pomocy spo³ecznej do gwarantowanej
im, jako osobom ubezpieczonym w NFZ, opieki pielêgniarskiej i rehabilitacji zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych. (Dz.U. z 2004 r., Nr 210 poz. 2135);
2) objêcie kontraktowaniem i finansowaniem przez NFZ œwiadczeñ pielêgniarskich i rehabilitacji osób mieszkaj¹cych w domach pomocy spo³ecznej w takim wymiarze, który zapewni
im bezpieczeñstwo zdrowotne oraz podtrzymanie sprawnoœci;
3) podjêcie skutecznego wspó³dzia³ania resortów zdrowia, pracy i polityki spo³ecznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, które umo¿liwi dyrektorom domów oraz personelowi pielêgniarskiemu i rehabilitantom korzystanie z oferty kontraktowania us³ug pielêgniarskich i rehabilitacyjnych œwiadczonych dla mieszkañców domów pomocy spo³ecznej;
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4) uwzglêdnienie potrzeby umieszczenia us³ug pielêgniarskich i rehabilitacyjnych œwiadczonych dla mieszkañców domów pomocy spo³ecznej w katalogu ofert ca³odobowej opieki d³ugoterminowej;
5) zrównania warunków op³acania us³ug opieki pielêgniarskiej i rehabilitacji œwiadczonych dla
mieszkañców domów pomocy spo³ecznej z podobnymi us³ugami œwiadczonymi w ramach
stacjonarnej opieki d³ugoterminowej w zak³adach opiekuñczo-leczniczych (ZOL) i zak³adach pielêgnacyjno-opiekuñczych (ZPO);
6) pilne podjêcie prac nad ustaw¹ o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielnoœci i tym samym
stworzenia warunków do rozwoju rynku us³ug opieki d³ugoterminowej nad stale i szybko rosn¹c¹ grup¹ osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”.

27 marca 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 cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowa³a nastêpuj¹ce projekty aktów prawnych UE.
Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1
l Propozycja dotycz¹ca rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady okreœlaj¹cego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejœcia Wspólnoty na rzecz obni¿enia poziomów emisji CO pochodz¹cych z lekkich
pojazdów samochodowych wraz ze stanowiskiem rz¹du w tej sprawie; (COM(2007)
856), sygn. 5089/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Œrodowiska.
Referent: senator Tadeusz Gruszka.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Maciej Trzeciak.
Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt aktu prawnego wraz z zastrze¿eniami rz¹du.
l Wniosek Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, (COM(2008) 094), sygn. 6777/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Referent: senator Piotr G³owski.
Przedstawiciel rz¹du: sekretarz stanu Hanna Jahns.
Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt aktu prawnego.
l Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê:
– art. 6 ust. 1: COM(2008) 073, 081, 089, 091, 099, 104, 105, 107, 116, 126,
– art. 6 ust. 4: COM(2008) 075, 114, 148.
2

***
Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ minut¹ ciszy po¿egnali zmar³ego 21 marca br. senatora Andrzeja Mazurkiewicza, który by³ cz³onkiem
Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ w poprzedniej, VI kadencji Senatu.
Podczas posiedzenia rozpatrywano wnioski o zlecenie zadañ pañstwowych w zakresie
opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹.
Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Koz³owski poinformowa³ senatorów
o aktualnej wysokoœci œrodków przeznaczonych na realizacjê zadañ Senatu w zakresie opieki
nad Poloni¹ i Polakami za Granic¹ i przedstawi³ opiniê Kancelarii Senatu dotycz¹c¹ wniosków
skierowanych do Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹, które by³y przedmiotem obrad Zespo³u Finansów Polonijnych 13 marca br.
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Senator W³adys³aw Dajczak, odnosz¹c siê do procedury opiniowania wniosków, zwróci³
siê z proœb¹ do dyrektora Biura Polonijnego o bardziej szczegó³owe informowanie komisji
o przyczynach odrzucenia rozpatrywanych wniosków lub zmniejszenia dotacji. Nastêpnie komisja odby³a dyskusjê na temat propozycji zawartych w opinii i jednog³oœnie j¹ popar³a.
Po rozpatrzeniu wniosków skierowanych przez szefa Kancelarii Senatu, dotycz¹cych
zlecenia zadañ w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹, z³o¿onych przez jednostki
niezaliczone do sektora finansów publicznych, komisja przyjê³a nastêpuj¹c¹ opiniê dla Prezydium Senatu:
I. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie
l Stowarzyszenie Sympatyków Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach: Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Jêzyka Polskiego jako Obcego dla s³uchaczy z Ukrainy. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 50 200 z³,
postulowana kwota dotacji – 40 900 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ, ale
zmniejszyæ dotacjê do wysokoœci 37 800 z³.
l Towarzystwo Mi³oœników Wilna i Ziemi Wileñskiej Oddzia³ w Mr¹gowie: 14 Festiwal Kultury
Kresowej – Mr¹gowo 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 366 290 z³, postulowana
kwota dotacji – 180 000 z³. Komisja zaproponowa³a, by wniosek poprzeæ.
l Stowarzyszenie „Akademia Wilanowska” w Warszawie: Kolêdy z Kraju Jana Paw³a II/Christmas Carols from the Land of John Paul II. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 317 200 z³, postulowana kwota dotacji – 269 620 z³. Komisja zaproponowa³a, by wniosek odrzuciæ.
l Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació³ Szko³y Sportowej w Tarnowie: X Miêdzynarodowy
Konkurs Recytatorski. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 35 000 z³, postulowana kwota dotacji – 10 000 z³. Komisja zaproponowa³a, by wniosek poprzeæ, ale zmniejszyæ dotacjê do
wysokoœci 9000 z³.
l Fundacja „Polonia Restituta” w Warszawie: Zredagowanie i wydanie drukiem czterech numerów kwartalnika „Nasza Rota”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 259 500 z³, postulowana kwota dotacji – 255 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ, ale
zmniejszyæ dotacjê do wysokoœci 151 000 z³.
l Oddzia³ Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie: „Europa –
wspólne dziedzictwo”. Edukacja, kszta³cenie kulturowe i wy¿ywienie m³odzie¿y polskiego pochodzenia ze Wschodu oraz szkolenie nauczycieli polskiego pochodzenia. Ca³kowity koszt
realizacji zadania – 908 630 z³, postulowana kwota dotacji – 425 630 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ, ale zmniejszyæ dotacjê do wysokoœci 382 630 z³.
l Stowarzyszenie „Na rzecz Jakoœci w Oœwiacie” w Ostródzie: „Letnia Szko³a Liderów
– Ostróda 2008”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 48 985 z³, postulowana kwota dotacji –
43 585 z³. Komisja zaproponowa³a, aby od³o¿yæ rozpatrzenie wniosku.
l Stowarzyszenie „Na rzecz Jakoœci w Oœwiacie” w Ostródzie: Wspieranie Jêzyka i Kultury
Polskiej w obwodzie kaliningradzkim – kontynuacja 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 82 010 z³, postulowana kwota dotacji – 73 860 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek
poprzeæ, ale zmniejszyæ dotacjê do wysokoœci 20 034 z³.
l Stowarzyszenie „Na rzecz Jakoœci w Oœwiacie” w Ostródzie: „Tu warto siê zatrzymaæ”.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 99 345 z³, postulowana kwota dotacji – 78 500 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
l Stowarzyszenie „Na rzecz Jakoœci w Oœwiacie” w Ostródzie: „Taniec bez granic”. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 78 770 z³, postulowana kwota dotacji – 57 870 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
l Stowarzyszenie „Na rzecz Jakoœci w Oœwiacie” w Ostródzie: Dzia³alnoœæ, wspó³praca, integracja cz³onków Studenckiej Miêdzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków w Olsztynie. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 14 610 z³, postulowana kwota dotacji – 12 510 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
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Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Pomoc stypendialna dla studentów
polskiego pochodzenia na Litwie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 630 000 z³, postulowana kwota dotacji – 630 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Dofinansowanie spektakli wyjazdowych w sezonie 2008 „Salonu Muzyki i Poezji” Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego z Toronto. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 69 000 z³, postulowana kwota dotacji –
69 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ, ale zmniejszyæ dotacjê do wysokoœci 18 682 z³.
Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Zakup sprzêtu elektronicznego i wyposa¿enia dla sal lekcyjnych w szko³ach sobotnich na Ukrainie. Ca³kowity koszt realizacji
zadania – 14 900 z³, postulowana kwota dotacji – 14 900 z³. Komisja zaproponowa³a, aby
wniosek poprzeæ, ale zmniejszyæ dotacjê do wysokoœci 9381 z³.
Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Wydawanie spo³eczno-kulturalnego
czasopisma m³odzie¿owego „Pod Wiatr”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 80 730 z³, postulowana kwota dotacji – 22 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ.
Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Dofinansowanie dzia³alnoœci i wyposa¿enia szkó³ polskich i organizacji polonijnych w Trypolisie, Benghazi i Dernie (Libia). Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 26 500 z³, postulowana kwota dotacji – 26 500 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ.
Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹” w Warszawie: Zakup strojów ludowych dla zespo³ów
m³odzie¿owych „Czarodziejski Kwiat” z Winnicy, „Aksamitki” z Baru, na Ukrainie i „Polanie”
z Petersburga, w Rosji. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 45 882 z³, postulowana kwota
dotacji – 45 882 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ.
Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do publikacji i wydanie ksi¹¿ki „Walka, wiêzienie, zes³anie” autorstwa Józefa Bujanowskiego w serii „Archiwum
Emigracji” (tom 29). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 14 695 z³, postulowana kwota dotacji – 13 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do publikacji i wydanie
numeru monograficznego pó³rocznika „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” (tom
XI) „Polacy, ¯ydzi, Izraelczycy. Problem to¿samoœci w literaturze polskiej w Izraelu” autorstwa
Karoliny Famulskiej. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 24 302 z³, postulowana kwota dotacji –
21 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do publikacji i wydanie numeru pó³rocznika „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty” (tom XII) – numer
poœwiêcony Markowi ¯u³awskiemu. Ca³kowity koszt realizacji – 18 465 z³, postulowana kwota dotacji – 16 500 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Ewa Bobrowska-Jakubowska „S³ownik artystów polskich we Francji w latach 1890–1918”, tom 1 – przygotowanie i publikacja
ksi¹¿ki. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 65 709 z³, postulowana kwota dotacji – 58 000 z³.
Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Marek ¯u³awski – wystawa
w 100-lecie urodzin. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 38 010 z³, postulowana kwota dotacji – 34 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie i druk monograficznego albumu „Marian Koœcia³owski”, który by³by drugim tomem serii „Artyœci polskiego Londynu”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 49 184 z³, postulowana kwota dotacji – 44 000 z³.
Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do druku katalogu
malarstwa i rysunku oraz monografii twórczoœci Meli Muter, styczeñ–grudzieñ 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 186 655 z³, postulowana kwota dotacji – 170 000 z³. Komisja
zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do druku i wydanie
ksi¹¿ki „S³yszê, jak œpiewa Ameryka” autorstwa Danuty Mostwin. Ca³kowity koszt realizacji
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zadania – 15 281 z³, postulowana kwota dotacji – 13 700 z³. Komisja zaproponowa³a, aby
wniosek odrzuciæ.
l Towarzystwo Przyjació³ Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do druku i wydanie
ksi¹¿ki „Polacy w Australii i Oceanii 1790–1940” autorstwa Lecha Paszkowskiego. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 30 427 z³, postulowana kwota dotacji – 27 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ.
l Dzie³o Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie: Zakup samochodu dla nowej placówki misyjnej
obs³uguj¹cej Poloniê (Argentyna). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 80 000 z³, postulowana kwota dotacji – 72 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ.
l Dzie³o Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie: Realizacja filmu dokumentalnego o ¿yciu Polonii
w Argentynie i Brazylii. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 50 000 z³, postulowana kwota
dotacji – 45 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek odrzuciæ.
l Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za granic¹
w 2008 roku (Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu). Ca³kowity koszt realizacji zadania –
85 506 z³, postulowana kwota dotacji – 70 000 z³. Komisja zaproponowa³a, aby wniosek poprzeæ, ale zmniejszyæ dotacjê do wysokoœci 7090 z³.
Podczas posiedzenia przewodnicz¹cy Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹ senator Andrzej Person zwróci³ siê z proœb¹ do przedstawiciela Ministerstwa
Spraw Zagranicznych o przygotowanie na kolejne posiedzenie informacji na temat procesu
wdra¿ania w ¿ycie w poszczególnych krajach ustawy o Karcie Polaka.
Zastêpca przewodnicz¹cego komisji senator Roman Ludwiczuk poinformowa³ o powo³anym w ramach Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ zespole do spraw
nowej emigracji oraz o inauguracyjnym posiedzeniu Zespo³u Doradców do spraw Emigracji
Ekonomicznej Obywateli Polskich do Pañstw Cz³onkowskich Unii Europejskiej, powo³anym
przy marsza³ku Senatu, które odby³o siê 18 marca br. Senator poruszy³ równie¿ kwestiê braku
informacji na temat wniosków o dofinansowanie zadañ polonijnych, zg³aszanych przez poszczególne œrodowiska polskie za granic¹ do fundacji lub stowarzyszeñ, które w procesie weryfikacji przez organizacje pozarz¹dowe zostaj¹ odrzucone.
Dyrektor A. Koz³owski, odnosz¹c siê do poruszonego problemu, wyjaœni³, ¿e Kancelaria
Senatu w obecnym stanie prawnym nie ma mo¿liwoœci bezpoœredniego dofinansowania inicjatyw polonijnych zg³aszanych przez œrodowiska polskie za granic¹. Zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych Kancelaria Senatu jest zobowi¹zana do dzia³ania w tym zakresie za
poœrednictwem polskich organizacji pozarz¹dowych. Biuro Polonijne natomiast pracuje obecnie nad zmian¹ formu³y procesu opiniowania wniosków o dofinansowanie zadañ w zakresie
opieki nad Poloni¹ i Polakami za Granic¹.
***
Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Spraw Zagranicznych. W pierwszym punkcie
porz¹dku dziennego rozpatrywano ustawê o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za³o¿enia polsko-niemieckiej
Szko³y Spotkañ i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie, sporz¹dzonej w Warszawie dnia
1 wrzeœnia 2005 r.
Przyjêcie ustawy rekomendowali senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski oraz wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz £¹cki. Jak wyjaœniali, g³ównym celem przedmiotowej umowy jest przekszta³cenie funkcjonuj¹cej w strukturze ambasady Republiki Federalnej
Niemiec w Polsce szko³y im. Willy’ego Brandta w Szko³ê Spotkañ i Dialogu. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, szko³a bêdzie dzia³aæ w polskim systemie oœwiaty jako zespó³ szkó³
niepublicznych (szko³a podstawowa, gimnazjum i liceum). Uczniowie – obywatele polscy bêd¹
mieæ zapewnion¹ ofertê edukacyjn¹, zawieraj¹c¹ naukê jêzyka polskiego, historii i geografii
Polski. Szko³a bêdzie realizowaæ niemieckie oraz – w okreœlonym zakresie – polskie programy
nauczania. Szko³om wchodz¹cym w sk³ad Szko³y Spotkañ i Dialogu bêdzie przys³ugiwaæ do-
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tacja na ka¿dego ucznia posiadaj¹cego polskie obywatelstwo na takich samych zasadach jak
dla uczniów dzia³aj¹cych w Polsce szkó³ niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych.
Egzamin maturalny bêdzie przeprowadzany zgodnie z przepisami niemieckimi, z tym ¿e jêzyk
polski bêdzie obowi¹zkowym przedmiotem egzaminacyjnym dla uczniów bêd¹cych obywatelami polskimi. W sk³ad komisji egzaminacyjnej przeprowadzaj¹cej w szkole egzamin maturalny wchodziæ bêdzie przedstawiciel wyznaczony przez polskiego ministra w³aœciwego do spraw
oœwiaty i wychowania. W przysz³oœci planowane jest powstanie podobnych szkó³, na podstawie odpowiednich umów, z Francj¹, Stanami Zjednoczonymi i Federacj¹ Rosyjsk¹.
W g³osowaniu Komisja Spraw Zagranicznych postanowi³a zarekomendowaæ Senatowi przyjêcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za³o¿enia polsko-niemieckiej Szko³y Spotkañ
i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie, sporz¹dzonej w Warszawie dnia 1 wrzeœnia 2005 r.
Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Norberta Krajczego.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego rozpatrywano ustawê o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i wspó³pracy ustanawiaj¹cej partnerstwo miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich
Pañstwami Cz³onkowskimi, z jednej strony, a Republik¹ Tad¿ykistanu, z drugiej strony, sporz¹dzonej w Luksemburgu dnia 11 paŸdziernika 2004 r.
Za³o¿enia przedmiotowej umowy omówi³ zastêpca dyrektora Departamentu
Prawno-Traktatowego w MSZ Krzysztof Kocel. Jak poinformowa³, Republika Tad¿ykistanu
jest ostatnim z pañstw Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw, z którym Wspólnota Europejska wynegocjowa³a Umowê o partnerstwie i wspó³pracy. Trzema g³ównymi filarami umowy s¹ dialog
polityczny, wspó³praca i handel po³¹czone przepisami ogólnymi i instytucjonalnymi. Umowa
ma na celu wzmocnienie stosunków miêdzy Wspólnotami Europejskimi a Republik¹ Tad¿ykistanu zgodnie z zasadami wzajemnoœci i partnerstwa.
W g³osowaniu Komisja Spraw Zagranicznych opowiedzia³a siê za przyjêciem bez poprawek rozpatrywanej umowy ratyfikacyjnej. Ustalono, ¿e w imieniu komisji ustawê zarekomenduje Izbie senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
***
Podczas posiedzenia Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci rozpatrywano ustawê
o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rz¹du oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu
Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin.
Przyjêcie ustawy rekomendowa³ senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk. Uzasadniaj¹c potrzebê nowelizacji ustawy o Biurze Ochrony
Rz¹du, wiceminister stwierdzi³, ¿e proponowane zmiany maj¹ na celu zapewnienie funkcjonariuszom
Biura Ochrony Rz¹du oraz cz³onkom ich rodzin uprawnieñ podobnych do tych, które s¹ przewidziane
dla s³u¿b mundurowych podleg³ych ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych.
Senatorowie zapoznali siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które
nie zg³osi³o ¿adnych uwag o charakterze legislacyjnym.
W dyskusji wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski oraz senatorowie Zbigniew Cichoñ
i Jan Rulewski zwracali uwagê na zapis przewiduj¹cy w bud¿ecie BOR œrodki na kszta³cenie
dzieci osieroconych przez funkcjonariuszy, których œmieræ nast¹pi³a w zwi¹zku z pe³nieniem
s³u¿by. Senatorowie nie kwestionowali potrzeby istnienia takiego funduszu, ale mieli w¹tpliwoœci co do formalnego zapisu.
W wyniku dyskusji senator Z. Cichoñ zg³osi³ poprawkê o charakterze redakcyjno-doprecyzowuj¹cym, która w g³osowaniu nie uzyska³a poparcia cz³onków komisji.
W zwi¹zku z tym, ¿e nie zg³oszono innych zmian, przewodnicz¹cy Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci senator Stanis³aw Piotrowicz zg³osi³ wniosek o przyjêcie rozpatrywanej
ustawy bez poprawek. Wniosek zosta³ przyjêty jednog³oœnie. Na sprawozdawcê stanowiska
komisji w tej sprawie wybrany zosta³ senator Jan Wyrowiñski.
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***
Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej zapoznali
siê z informacj¹ o dzia³alnoœci i finansowaniu Warsztatów Terapii Zajêciowej i Zak³adów Aktywizacji Zawodowej oraz o stanie likwidacji barier architektonicznych w Polsce. Informacjê
przedstawili pe³nomocnik rz¹du ds. osób niepe³nosprawnych Jaros³aw Duda oraz dyrektor
Biura Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych Sylwia Boratyñska. Zapewnili oni
o woli wprowadzenia nowych rozwi¹zañ dotycz¹cych finansowania Warsztatów Terapii Zajêciowej. Powinny one mieæ charakter systemowy i gwarantowaæ realny wzrost œrodków finansowych przypadaj¹cych na uczestnika warsztatów, a tak¿e na p³ace zatrudnionych w nich
specjalistów (terapeuci, pedagodzy, nauczyciele).
Zwracano uwagê na zagro¿enie destabilizacj¹ prac wielu warsztatów, wynikaj¹c¹ z rezygnacji wielu specjalistów, których zarobki pozostaj¹ na niezmienionym poziomie od niemal
10 lat, a tak¿e na to, i¿ w sytuacji braku dostatecznych œrodków na dzia³alnoœæ i rozwój warsztatów terapii zajêciowej, spoœród 650 warsztatów dzia³aj¹cych w ca³ej Polsce, w blisko 133
nie wykorzystano wszystkich œrodków bêd¹cych w ich dyspozycji w ub.r.
W dyskusji podkreœlano, ¿e mimo trudnoœci finansowych, w ostatniej dekadzie nast¹pi³
rozwój Warsztatów Terapii Zajêciowej i taka forma aktywizacji osób niepe³nosprawnych mo¿e
liczyæ na dalsz¹ pomoc pañstwa. Wsparcie potrzebne jest tak¿e Zak³adom Aktywizacji Zawodowej, których zadaniem jest pomoc osobom niepe³nosprawnym w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i umo¿liwienie im zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Przewodnicz¹cy Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej senator Mieczys³aw Augustyn zapowiedzia³ rych³e wyst¹pienie komisji z inicjatyw¹ ustawodawcz¹, która zapewni stabilne finansowanie dzia³alnoœci Warsztatów Terapii Zajêciowej i Zak³adów Aktywizacji Zawodowej.
Z uwagi na rozpoczynaj¹ce siê plenarne posiedzenie Senatu komisja, na proœbê przewodnicz¹cego, zdecydowa³a o prze³o¿eniu na inny termin wys³uchania informacji prezesa Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych o programach funduszu
skierowanych do osób niepe³nosprawnych i ich rodzin.
Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej rozpatrzono tak¿e ustawê o uczestnictwie pracowników w spó³ce powsta³ej w wyniku transgranicznego po³¹czenia siê spó³ek.
Stanowisko rz¹du w sprawie rozpatrywanej ustawy przedstawi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko. Zapoznano siê tak¿e z opini¹ Biura
Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które przedstawi³o propozycje wprowadzenia poprawek do
ustawy sejmowej.
Rozpatrywana ustawa zmierza do implementowania do krajowego porz¹dku prawnego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z 26 paŸdziernika 2005 r. w sprawie
transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych. W ustawie okreœlono uprawnienia pracowników do uczestnictwa w spó³ce powsta³ej w wyniku transgranicznego po³¹czenia siê spó³ek,
obejmuj¹ce prawo do wyboru lub wyznaczenia okreœlonej liczby cz³onków do rady nadzorczej
albo prawo ich rekomendowania lub prawo sprzeciwienia siê wyznaczeniu niektórych albo
wszystkich cz³onków tego organu.
Ustawa uchwalona przez Sejm 18 marca br. powsta³a na podstawie dwóch projektów
– poselskiego i rz¹dowego. W toku prac sejmowych wprowadzono do niej szereg poprawek
o charakterze doprecyzowuj¹cym lub redakcyjnym. Ponadto zmieniono przepis o wejœciu
ustawy w ¿ycie oraz skrócono okres, przed up³ywem którego obowi¹zuje zakaz rozwi¹zania
stosunku pracy z pracownikiem bêd¹cym cz³onkiem specjalnego zespo³u negocjacyjnego, zespo³u przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spó³ki
powsta³ej w wyniku po³¹czenia transgranicznego spó³ek.
W g³osowaniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej postanowi³a zarekomendowaæ Izbie
wprowadzenie 5 poprawek do rozpatrywanej ustawy sejmowej, zbie¿nych z sugestiami senackiego biura legislacyjnego. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora M. Augustyna.
Na zakoñczenie posiedzenia senatorowie rozpatrzyli ustawê o Biurze Ochrony Rz¹du
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
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Agencji Wywiadu, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej oraz ich rodzin.
Za³o¿enia rozpatrywanej nowelizacji oraz przebieg prac sejmowych omówi³ pose³ sprawozdawca Grzegorz Dolniak. Zapoznano siê tak¿e z opini¹ senackiego biura legislacyjnego.
W g³osowaniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej opowiedzia³a siê za przyjêciem bez
poprawek rozpatrywanej nowelizacji sejmowej. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej
sprawie wybrano senatora Stanis³awa Koguta.
***
Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w celu rozpatrzenia
ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu.
Ustawê przedstawi³a i rekomendowa³a senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Gra¿yna Prawelska-Skrzypek. W swoim wyst¹pieniu zwróci³a
uwagê na fakt, ¿e Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu posiada wszelkie uprawnienia wynikaj¹ce z ustawy do zmiany swej nazwy. Prorektor uczelni Andrzej Gospodarowicz poinformowa³ o statusie uczelni. Zastrze¿eñ do ustawy nie zg³osi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
Przewodnicz¹cy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr zg³osi³ wniosek o przyjêcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek. W g³osowaniu wniosek uzyska³ jednomyœlne poparcie komisji. Na sprawozdawcê ustawy wyznaczono senatora Piotra Wacha.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego rozpatrzono ustawê o ratyfikacji Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie za³o¿enia polsko-niemieckiej Szko³y Spotkañ i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie, sporz¹dzonej w Warszawie dnia 1 wrzeœnia 2005 r.
Za³o¿enia przedmiotowej ustawy przedstawi³ i omówi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski. Wiceminister przybli¿y³ senatorom historiê powstawania koncepcji szko³y.
W dyskusji senatorowie zwracali uwagê na nierównowa¿noœæ sytuacji szkó³ polskich
w Niemczech. Komisja postanowi³a wesprzeæ rz¹d w dzia³aniach zmierzaj¹cych do zrównowa¿enia sytuacji szkó³ polskich w Niemczech, analogicznie do postanowieñ omawianej umowy.
Przewodnicz¹cy komisji senator K. Wiatr zobowi¹za³ senatorów Tadeusza Skorupê i Andrzeja Misio³ka do przygotowania projektu stanowiska w tej sprawie.
Senator K. Wiatr zg³osi³ wniosek o przyjêcie ustawy ratyfikacyjnej bez poprawek. Wniosek zosta³ przyjêty przez komisjê przy 9 g³osach za i 2 wstrzymuj¹cych siê. Na sprawozdawcê
wyznaczono senatora Zbigniewa Szaleñca.
***
Na swym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze.
Przewodnicz¹cy komisji senator Krzysztof Kwiatkowski poinformowa³ o opiniach na temat omawianego projektu, które przedstawi³y Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Nastêpnie g³os zabra³ przedstawiciel resortu sprawiedliwoœci,
który stwierdzi³, ¿e w rz¹dzie trwaj¹ prace nad nowelizacj¹ ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze, lecz s¹ dopiero na etapie prac wewnêtrznych. W zwi¹zku z tym senacka inicjatywa
w tej sprawie jest potrzebna.
Rozpatrywany projekt stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 19 wrzeœnia 2007 r., stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art.
82 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze z konstytucj¹.
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania tego wyroku i kieruj¹c siê brzmieniem jego
sentencji oraz motywami uzasadnienia w projekcie, zaproponowano dodanie do art. 82 przepisu gwarantuj¹cego drogê odwo³awcz¹ od postanowienia sêdziego-komisarza, stwierdzaj¹ce-
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go niedopuszczalnoœæ wpisu hipoteki lub zastawu w ksiêdze wieczystej lub w³aœciwym
rejestrze. Zgodnie z postulatami trybuna³u, zawartymi w postanowieniu sygnalizacyjnym z 7 listopada 2007 r., doprecyzowany zosta³ równie¿ art. 81 ust. 3. Ponadto w projekcie zamieszczono przepis przejœciowy, zgodnie z którym do spraw wszczêtych i niezakoñczonych przed
dniem wejœcia w ¿ycie ustawy stosowane bêd¹ przepisy w brzmieniu nadanym nowelizacj¹
(zasada bezpoœredniego dzia³ania prawa nowego do spraw „w toku”).
W trakcie dyskusji nikt nie wniós³ uwag do rozpatrywanego projektu. W g³osowaniu Komisja Ustawodawcza opowiedzia³a siê za wniesieniem projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze bez poprawek. Na sprawozdawcê podczas drugiego czytania
wybrano senatora Bohdana Paszkowskiego.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego senatorowie rozpatrywali wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 11 wrzeœnia 2007 r., dotycz¹cy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Przedmiot i istotê rozstrzygniêcia trybuna³u, a tak¿e cele i zakres proponowanych zmian
omówili przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.
Po przeprowadzeniu dyskusji postanowiono, ¿e Komisja Ustawodawcza wniesie projekt
ustawy wykonuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego oraz wyst¹pi o dodatkowe opinie
do niektórych organów pañstwowych, m.in. do ZUS.
Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej rozpatrywano tak¿e wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 24 kwietnia 2007 r., dotycz¹cy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.
W swoim orzeczeniu Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci art. 12 ustawy zmieniaj¹cej, „w zakresie, w jakim ogranicza dostêp do waloryzacji s¹dowej, zagwarantowanej
w art. 3581 § 3 ustawy – Kodeks cywilny, w odniesieniu do zobowi¹zañ pieniê¿nych powsta³ych przed dniem 30 paŸdziernika 1950 r., wynikaj¹cych z obligacji emitowanych przez Skarb
Pañstwa”. Problem konstytucyjny przedstawiony do rozstrzygniêcia przez trybuna³ dotyczy³
nieuregulowanej sytuacji prawnej posiadaczy obligacji skarbowych wyemitowanych w okresie
miêdzywojennym.
Podczas posiedzenia problematykê zobowi¹zañ pañstwa dotycz¹c¹ wyp³at z obligacji
przedwojennych, a tak¿e przyczyn zaniechania realizacji roszczeñ przedstawi³ Piotr Radziewicz z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Jak stwierdzi³ m.in., pañstwo przejê³o ci¹g³oœæ
zobowi¹zañ wobec w³aœcicieli papierów wartoœciowych, nie wskazuj¹c mo¿liwoœci praktycznego ich zrealizowania.
Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego wyrazi³ opiniê, ¿e przygotowanie projektu ustawy w tej sprawie powinno byæ poprzedzone wyst¹pieniem marsza³ka Senatu do prezesa Rady Ministrów (zgodnie z art. 85b Regulaminu Senatu).
Po zapoznaniu siê ze szczegó³owymi wyjaœnieniami Komisja Ustawodawcza postanowi³a, ¿e wyst¹pi do marsza³ka Senatu z proœb¹ o wystosowanie wniosku do prezesa Rady Ministrów o podjêcie wspó³pracy w celu wykonania orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego.
***
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej przyst¹piono do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i us³ug.
W posiedzeniu wziêli udzia³ przedstawiciele Ministerstwa Finansów; podsekretarz stanu
w tym resorcie Jacek Dominik oraz dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Us³ug Hanna Majszczyk.
Przewodnicz¹cy obradom senator Krzysztof Kwiatkowski poinformowa³ o opiniach Ministerstwa Finansów i Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, przes³anych do omawianego projektu. Zwróci³ uwagê przedstawicielowi resortu finansów na niestosownoœæ niektórych zapisów
sformu³owanych w opinii sugeruj¹cych nieuzasadnione wniesienie inicjatywy legislacyjnej.
Do tych zarzutów odniós³ siê wiceminister J. Dominik, który wyjaœni³ intencjê zawartych
w opinii sformu³owañ. Zwróci³ siê ponadto o wstrzymanie prac nad inicjatyw¹ senack¹, ponie-
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wa¿ do uzgodnieñ miêdzyresortowych przes³ano rz¹dowy projekt ustawy, reguluj¹cy w szerszym zakresie ni¿ w projekcie senackim zapisy ustawy o VAT. Wiceminister finansów
zadeklarowa³, ¿e w ci¹gu 4–6 tygodni rz¹dowy projekt powinien zostaæ przekazany do Sejmu.
W zwi¹zku z przedstawionymi wyjaœnieniami senator K. Kwiatkowski zaproponowa³, aby
od³o¿yæ na 2 miesi¹ce prace nad omawian¹ inicjatyw¹. W wypadku niewniesienia w tym czasie projektu rz¹dowego komisje bêd¹ kontynuowaæ swoje prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug. Propozycja zosta³a przyjêta przez senatorów
jednog³oœnie.
***
Na swym posiedzeniu zebra³a siê Podkomisja „Przyjazne Pañstwo” w celu omówienia
planu pracy.
Przewodnicz¹cy podkomisji senator Kazimierz Kleina przedstawi³ propozycjê zakresu
spraw, jakimi powinna zaj¹æ siê ona zaj¹æ. Jak stwierdzi³, senacka podkomisja nie powinna dublowaæ prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Pañstwo”, ale znaleŸæ w³asne obszary
aktywnoœci, które jednoczeœnie mog³yby wspieraæ i uzupe³niaæ dzia³ania komisji sejmowej.
Senator K. Kleina zaproponowa³, aby przedmiotem prac podkomisji by³y w szczególnoœci
zagadnienia odnosz¹ce siê do spraw gospodarczych w powi¹zaniu z dzia³aniami organów samorz¹du terytorialnego (wydawanie decyzji administracyjnych). Jako przyk³ad poda³ uregulowania dotycz¹ce publicznego transportu samochodowego czy przygotowanie nowej ustawy
o zamówieniach publicznych. Zaproponowa³ utworzenie specjalnej strony internetowej.
Senator Tomasz Misiak zaproponowa³, aby w uzgodnieniu z przewodnicz¹cym sejmowej
komisji nadzwyczajnej podj¹æ prace nad czêœci¹ spoœród oko³o 160 zg³oszonych do niej tzw.
absurdów prawnych. Zasugerowa³ te¿ podjêcie wspólnych prac nad inicjatywami przez sejmowych i senackich legislatorów.
Senator Stanis³aw Jurcewicz wnosi³, ¿eby podkomisja zajê³a siê tak¿e niespójnymi przepisami reguluj¹cymi relacje miêdzy samorz¹dem terytorialnym i organizacjami pozarz¹dowymi, a tak¿e by podejmowa³a inicjatywy wype³niaj¹ce orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego.
W wyniku dyskusji senatorowie okreœlili zakres i priorytet spraw przewidzianych do pracy
w podkomisji. Postanowili równie¿ na stronie internetowej podkomisji zwróciæ siê z apelem do
wszystkich przedsiêbiorców i innych osób zainteresowanych racjonalizacj¹ regulacji prawnych odnosz¹cych siê do dzia³alnoœci gospodarczej w transporcie samochodowym o nadsy³anie pod adresem poczty elektronicznej do 31 maja br. propozycji, sugestii i uwag odnosz¹cych
siê do praktyki i podstaw prawnych dzia³ania organów administracji wydaj¹cych decyzje
w sprawach wi¹¿¹cych siê z transportem samochodowym, towarowym i pasa¿erskim. Transport samochodowy i zakres kompetencji organów administracji publicznej w odniesieniu do tej
sfery dzia³alnoœci jest pierwszym z tematów, którymi zamierza siê zaj¹æ podkomisja w ramach
przegl¹du i racjonalizacji prawa gospodarczego.
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Kontakty miêdzynarodowe

W dniach 27–29 marca br. w Pradze przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska senatorowie Jerzy Chróœcikowski i Ireneusz Niewiarowski wziêli udzia³ w spotkaniu przedstawicieli komisji rolnictwa parlamentów pañstw
Grupy Wyszehradzkiej, powiêkszonej o przedstawicieli nowych pañstw cz³onkowskich
UE – Bu³garii i Rumunii.
Podczas spotkania dyskutowano o czeskich przygotowaniach do objêcia prezydencji
w Unii Europejskiej, a tak¿e o stanie rolnictwa w Czechach po czterech latach obecnoœci w Unii
Europejskiej. Przedstawiciele komisji rolnictwa analizowali rozwój rolnictwa w swoich krajach
po akcesji do Unii Europejskiej, a tak¿e stan reform Wspólnej Polityki Rolnej z perspektywy
pañstw ni¹ objêtych.
Podczas spotkania wypracowano wspóln¹ deklaracjê:
„Uczestnicy spotkania przedstawicieli komisji rolnictwa pañstw Grupy Wyszehradzkiej,
powiêkszonej o przedstawicieli nowych pañstw cz³onkowskich UE, Bu³garii i Rumunii, przyjmuj¹ z zadowoleniem konstruktywne podejœcie UE wobec komentarzy wyra¿onych przez
pañstwa cz³onkowskie UE, w tym tak¿e nowe pañstwa cz³onkowskie, w sprawie reformy
wspólnej organizacji rynku wina oraz jakoœci osi¹gniêtego na tym polu kompromisu.
Uczestnicy spotkania zdecydowali zaj¹æ wspólne stanowisko w nastêpuj¹cych kwestiach:
– Konieczne jest zapewnienie strategicznego stopnia samowystarczalnoœci w zakresie
produktów spo¿ywczych w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich i w UE jako ca³oœci. Pozosta³e moce produkcyjne w rolnictwie mog³yby zostaæ przeznaczone na produkcjê biomasy
wykorzystywanej do produkcji paliw.
– Wyra¿amy poparcie dla kontroli pañstwa nad terenami rolniczymi, która pozwoli³aby na
stworzenie dynamicznego i konkurencyjnego rolnictwa europejskiego, zdolnego do szybkiej
adaptacji do nowych warunków.
– Uwa¿amy p³atnoœci SAPS (system jednolitej p³atnoœci obszarowej) za prosty i skuteczny instrument wspierania rolników w UE. Popieramy tak¿e uproszczony system wsparcia dla
wszystkich 27 pañstw cz³onkowskich po roku 2013, który bêdzie równie ma³o wymagaj¹cy jak
bezpoœrednie p³atnoœci SAPS i spe³niaj¹cy potrzeby sektorów wra¿liwych we wszystkich pañstwach cz³onkowskich.
– W kwestii modulacji (modulation), popieramy mo¿liwoœæ przenoszenia œrodków z p³atnoœci bezpoœrednich na œrodki rozwoju obszarów wiejskich. Niemniej uwa¿amy, ¿e instrument
ten powinien zostaæ zmodyfikowany, tak by przenoszone œrodki by³y porównywalne w poszczególnych pañstwach i by modulacja nie ograniczy³a rolnikom z niektórych pañstw mo¿liwoœci konkurowania na rynku unijnym. Proponujemy by modulacja by³a stosowana dla
wszystkich przedsiêbiorstw/gospodarstw rolnych (businesses), niezale¿nie od ich rozmiaru,
i by wszystkie dop³aty bezpoœrednie mog³y byæ poddane modulacji.
– Postrzegamy C–C jako wa¿ny element reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w zakresie dop³at bezpoœrednich i uwa¿amy, ¿e uproszczenie systemu kontroli, ograniczenie biurokracji i ustalenie minimalnych wymagañ na poziomie Unii jako ca³oœci przyczyni³oby siê do
stworzenia bardziej przejrzystego i sprawiedliwego procesu kontrolowania C–C.
– Nie zgadzamy siê na proponowany system ograniczenia dop³at na podstawie wielkoœci
przedsiêbiorstwa/gospodarstwa. Mo¿liwe do zaakceptowania by³yby tylko takie zmiany zasad
dystrybucji dop³at pochodz¹cych z WPR, których efekty bêd¹ sprawiedliwe i zrównowa¿one
we wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Tak by ostatecznym rezultatem zmian by³a eliminacja wszystkich historycznych ró¿nic i barier.
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– Popieramy zmianê polityki w sprawie kwot na produkcjê mleka. Priorytetem powinno
byæ zabezpieczenie d³ugoterminowych perspektyw dla producentów mleka. P³ynne przejœcie
od obecnego systemu kwotowego do przewidywanego zniesienia kwot w roku 2015 mog³oby
zostaæ zrealizowane poprzez stopniowe zwiêkszanie kwot.
– Stwierdzamy, ¿e w zakresie mechanizmów rynkowych system interwencji jest niezast¹piony jako zabezpieczenie w przypadku powa¿niejszych fluktuacji na rynkach. G³ównym
celem UE winno byæ zapewnienie istnienia odpowiednio elastycznego systemu interwencyjnego na rynku zbó¿, a w szczególnoœci pszenicy i jêczmienia.
– W kwestii zmian klimatycznych, uwa¿amy, ¿e konieczne jest stworzenie Europejskiego
Funduszu Ryzyka, który na poziomie pañstw cz³onkowskich by³by finansowany z funduszy
modulacyjnych.
– Popieramy uprawê okreœlonych roœlin zmodyfikowanych genetycznie, które zosta³y naukowo potwierdzone jako bezpieczne dla cz³owieka, zwierz¹t i œrodowiska.
– Opowiadaj¹ siê za zachowaniem obecnie istniej¹cych LFA.
– Stwierdzamy, ¿e aby zabezpieczyæ d³ugoterminow¹ konkurencyjnoœæ rolnictwa europejskiego konieczna jest zwiêkszona ochrona terenów rolniczych, zarówno w zakresie ich degradacji jakoœciowej, jak i ograniczania ich obszaru. Nale¿y podj¹æ dzia³ania na rzecz poprawy
zarz¹dzania gospodarka wodn¹ na terenach wiejskich; podstawowe ramy systemu ochrony
powinny byæ okreœlone w regulacjach unijnych.
– Uwa¿amy, ¿e produkty spo¿ywcze importowane do UE powinny byæ wytwarzane zgodnie ze standardami dotycz¹cymi produktów wytwarzanych wewn¹trz Unii. Powinien byæ stworzony system certyfikatów, który pozwoli³by kontrolowaæ importowane produkty spo¿ywcze.
– Opowiadamy siê za zniesieniem wspólnej organizacji rynku cukru”.
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Kronika senacka

18 marca br. odby³o siê inauguracyjne posiedzenie Zespo³u doradców do spraw migracji ekonomicznej obywateli polskich do pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Zespó³ zosta³ powo³any uchwa³¹ Prezydium Senatu z 22 czerwca 2007 r. i dzia³a przy marsza³ku Senatu jako organ opiniodawczo-doradczy. Do jego zadañ nale¿y wyra¿anie opinii
w sprawach procesów i zjawisk towarzysz¹cych migracji ekonomicznej obywateli polskich do
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, a tak¿e o kierunkach dzia³añ Senatu i jego organów
w sprawach zwi¹zanych z t¹ migracj¹.
Podczas posiedzenia marsza³ek Bogdan Borusewicz wrêczy³ cz³onkom zespo³u akty powo³ania. W sk³ad zespo³u weszli:
l Maciej Bator, sekretarz Stowarzyszenia Polskiego w Irlandii Pó³nocnej,
l Marek Czenczek, koordynator Programów Polskiego Centrum Informacji i Kultury w Dublinie,
l prof. dr hab. Krystyna Iglicka z Wy¿szej Szko³y Handlu i Prawa, wspó³pracownik Fundacji
Centrum Stosunków Miêdzynarodowych, ekspert programu tej fundacji „Migracje
i bezpieczeñstwo wewnêtrzne”, autorka raportu „Kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej
w ramach obszaru legalnej migracji pracowniczej na lata 2007–2012”,
l dr Pawe³ Kaczmarczyk, cz³onek Zespo³u Oœrodka Badañ nad Migracjami Uniwersytetu
Warszawskiego, specjalista ekonomii w zakresie demografii, statystyki. Cz³onek Zespo³u
Oœrodka Badañ nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego,
l dr hab. Marek Kupiszewski, dyrektor Œrodkowoeuropejskiego Forum Badañ Migracyjnych
i Ludnoœciowych, specjalista geografii i informatyki w zakresie geografii ludnoœci, cz³onek
Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk,
l Helena Miziniak, honorowy prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
l prof. dr hab. Marek Okólski, dyrektor Oœrodka Badañ nad Migracjami Uniwersytetu
Warszawskiego, profesor ekonomii, specjalista w zakresie demografii, statystyki, kierownik
Katedry Demografii UW, cz³onek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.
Podczas inauguracyjnego posiedzenia marsza³ek B. Borusewicz podkreœli³, ¿e zjawisko
migracji zarobkowej jest bardzo z³o¿one. „Tylko z udzia³em ekspertów w dziedzinie socjologii,
ekonomii, migracji, demografii, a tak¿e korzystaj¹c z doœwiadczenia praktyków, bêdziemy
mogli rozpoznawaæ problemy i te problemy rozwi¹zywaæ” – powiedzia³.
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Marsza³ek Senatu przypomnia³, ¿e wejœcie Polski do Unii Europejskiej spowodowa³o
wzmo¿on¹ migracjê zarobkow¹ Polaków do innych krajów Wspólnoty. Wielu naszych rodaków wyjecha³o do pracy do Wielkiej Brytanii, Irlandii, tak¿e do W³och, Szwecji, Holandii oraz innych krajów, które otworzy³y swoje granice.
Przewodnicz¹c¹ Zespo³u doradców do spraw migracji ekonomicznej obywateli polskich
do pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej zosta³a H. Miziniak.

***
18 marca br. senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ – przewodnicz¹cy Andrzej Person oraz Barbara Borys-Damiêcka i Maria
Pañczyk-Pozdziej spotkali siê z cz³onkami Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech: przewodnicz¹cym Piotrem Ma³oszewskim, Wies³awem Lewickim, Krzysztofem
Nowackim i Aleksandrem Zaj¹cem. W spotkaniu uczestniczyli tak¿e dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Koz³owski i g³ówny specjalista w Departamencie Wspó³pracy
Miêdzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Petri.
Podczas spotkania cz³onkowie konwentu przedstawili najwa¿niejsze problemy polskiej
grupy etnicznej. Jak wskazywano, dotycz¹ one przede wszystkim kwestii zwi¹zanych z nauczaniem jêzyka polskiego w niemieckich szko³ach.
***
19 marca br. marsza³ek Bogdan Borusewicz, w imieniu Senatu RP i swoim w³asnym, wystosowa³ do XIV Dalajlamy Tybetu Tenzina Gyatso zaproszenie do z³o¿enia wizyty w Polsce.
W swoim liœcie marsza³ek B. Borusewicz podkreœli³, ¿e Dalajlama jest wielkim autorytetem moralnym, orêdownikiem pokoju, przyjaŸni miêdzy ludŸmi i narodami.
„Polacy, naród dotkliwie doœwiadczony w historii dobrze rozumie potrzebê tych wartoœci.
Wyra¿aj¹c podziw dla dzia³añ Waszej Œwi¹tobliwoœci na rzecz pokoju, mam zaszczyt zaprosiæ
Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ do z³o¿enia wizyty w Polsce. Liczê, ¿e ta wizyta przyczyni siê do lepszego
poznania g³oszonego przez Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ pos³ania, a jak najszersze propagowanie idei
pokojowego wspó³istnienia narodów jest korzystne dla spo³ecznoœci miêdzynarodowej” – napisa³ marsza³ek Senatu.
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***
21 marca 2008 r., w wieku 44 lat, zmar³ senator dr Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz,
przewodnicz¹cy Komisji Obrony Narodowej, cz³onek Komisji Spraw Zagranicznych. Pose³
I kadencji, senator IV i VI kadencji. Reprezentowa³ okrêg wyborczy nr 21 w Kroœnie.
W Sejmie I kadencji by³ cz³onkiem Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, Komisji
£¹cznoœci z Polakami za Granic¹ oraz Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego. W Senacie IV kadencji by³ sekretarzem Senatu, zastêpc¹ przewodnicz¹cego Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, cz³onkiem Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.
W Senacie VI kadencji by³ sekretarzem Senatu, zastêpc¹ przewodnicz¹cego Komisji Spraw
Zagranicznych oraz cz³onkiem Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹.
By³ cz³onkiem Prawa i Sprawiedliwoœci. W latach 1981–2004 nale¿a³ do Konfederacji
Polski Niepodleg³ej (1999–2004 – wiceprzewodnicz¹cy).
Senator A.T. Mazurkiewicz urodzi³ siê 11 maja 1963 r. w Jaros³awiu. Absolwent Wydzia³u
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2005 r.
otrzyma³ stopieñ doktora nauk prawnych.
W latach 1982–1989 wielokrotnie go aresztowano i represjonowano za dzia³alnoœæ
w strukturach Konfederacji Polski Niepodleg³ej i podziemnej Solidarnoœci.
Od 1983 do 1984 r. pracowa³ w Sekcji Drogowej PKP w Jaros³awiu. W latach 1989–1991 by³
redaktorem gazet: „Nowe Relacje”, „Opinia” i „Gazeta Polska”. W latach 1993–1997 by³ cz³onkiem
Rady Programowej Polskiego Radia, a w latach 2001–2005 Rady Programowej TV POLONIA. Od
2002 r. by³ dyrektorem regionalnym World Discount Telecommunication Polska oraz doradc¹
w Instytucie Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie. W latach 1994-2002 by³ radnym Rady Miasta Jaros³awia (1994–1997 – wiceburmistrz), a tak¿e radnym Sejmiku Województwa Przemyskiego. By³ autorem i wspó³autorem wielu inicjatyw samorz¹dowych.
Jako prezes Stowarzyszenia na rzecz Utworzenia Uczelni Wy¿szych doprowadzi³ do powstania Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Jaros³awiu oraz wspó³dzia³a³ przy utworzeniu uczelni w Przemyœlu, Kroœnie, Jaœle, Tarnowie i Tarnobrzegu. By³ przewodnicz¹cym
Rady Programowej Instytutu Zarz¹dzania i Marketingu, a tak¿e cz³onkiem za³o¿ycielem Lubelskiej Korporacji Prawniczej.
Autor kilku ksi¹¿ek o tematyce historycznej i powieœci science fiction oraz kilkuset artyku³ów w prasie krajowej i zagranicznej.
21 marca br. prezydent Lech Kaczyñski nada³ senatorowi A.T. Mazurkiewiczowi poœmiertnie Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zas³ugi dla Polski,
a w szczególnoœci dla przemian demokratycznych i wolnej Polski oraz za dzia³alnoœæ pañstwow¹ i publiczn¹.
Pogrzeb senatora A.T. Mazurkiewicza odby³ siê 26 marca br. w Jaros³awiu. Mszê ¿a³obn¹ w Kolegiacie Jaros³awskiej pod wezwaniem Bo¿ego Cia³a odprawi³ biskup Adam Szal.
„Chcemy dzisiaj podziêkowaæ Bogu za to, ¿e œwiêtej pamiêci Andrzej by³ dobrym chrzeœcijaninem, dobrym mê¿em, ojcem i dobrym synem ojczyzny naszej” – powiedzia³ w homilii.
Po mszy œwiêtej kondukt ¿a³obny przeszed³ ulicami miasta na Stary Cmentarz w Jaros³awiu. W ostatniej drodze zmar³emu towarzyszyli m.in. marsza³ek Bogdan Borusewicz, wicemarsza³kowie Krystyna Bochenek i Zbigniew Romaszewski, wicemarsza³ek Sejmu Krzysztof
Putra, senatorowie i pos³owie, przedstawiciele w³adz lokalnych, dzia³acze PiS, KPN, „Solidarnoœci” Rolników Indywidualnych.
„By³ cz³owiekiem zdecydowanym, ale jednoczeœnie cz³owiekiem dialogu, rozmowy. Takiego go pamiêtam” – mówi³ nad trumn¹ marsza³ek B. Borusewicz.
Jak stwierdzi³ prezes Prawa i Sprawiedliwoœci pose³ Jaros³aw Kaczyñski, „zakoñczy³o
siê ¿ycie cz³owieka, którego ¿yciorys by³ wyj¹tkowo jednolity”. „Jego ¿ycie od m³odych, zupe³nie m³odzieñczych lat, od chwili, gdy by³ jeszcze nastolatkiem, wype³nione by³o jedn¹
wielk¹ spraw¹, spraw¹ walki o Polskê demokratyczn¹, o Polskê woln¹” – podkreœli³ J. Kaczyñski.
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27 marca br. w gmachu Senatu wicemarsza³ek Marek Zió³kowski otworzy³ wystawê
fotograficzn¹ „Miêdzy dwoma jubileuszami. Kalisz 750 – Kalisia 1850”.
W uroczystoœci wziêli udzia³ minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski,
sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rafa³ Grupiñski i prezydent Kalisza Janusz Pêcherz, senatorowie i pos³owie, a tak¿e przedstawiciele kaliskich w³adz samorz¹dowych.
Ekspozycja, prezentowana z inicjatywy senatora ziemi kaliskiej Mariusza Witczaka, przewodnicz¹cego Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, opowiada o Kaliszu historycznym i wspó³czesnym, jego zabytkach, kulturze, sztuce, przedstawia obrazy,
przestrzenie i klimaty miasta w czasie niezwyk³ym – miêdzy dwoma jubileuszami. 48 zdjêæ prezentowanych na ekspozycji pokazuje miasto w ró¿nych ods³onach, ujêciach, porach roku
i dnia w artystycznym przetworzeniu czworga autorów – Ryszarda Bienieckiego, Artura Bonusiaka, Mariusza Hertmanna i Ma³gorzaty Pecold.
W 2007 r. Kalisz obchodzi³ jubileusz 750-lecia lokacji. Za dwa lata – w 2010 r. – œwiêtowaæ
bêdzie 1850 lat istnienia. Jako jedyne z polskich miast posiada metrykê siêgaj¹c¹ tak daleko
w g³¹b dziejów. Wystawi³ j¹ wielki grecki uczony doby staro¿ytnej, Klaudiusz Ptolemeusz, umieszczaj¹c na mapie ówczesnej Europy skromn¹, ale jak¿e swojsko i mi³o brzmi¹c¹ nazwê Kalisia.
Wystawê zorganizowa³ Urz¹d Miejski w Kaliszu, autorem scenografii jest Wojciech Stefaniak. Ekspozycjê, która w holu Senatu bêdzie czynna do 15 kwietnia br., obejrz¹ tak¿e mieszkañcy Krakowa, Wroc³awia i Poznania oraz Heerhugowaard (Holandia) i Haumont (Francja).
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31 marca br. marsza³ek Bogdan Borusewicz spotka³ siê z Tybetañczykami mieszkaj¹cymi w Polsce.
W ocenie marsza³ka Senatu, ³amanie praw cz³owieka w Tybecie nie jest wewnêtrznym
problemem Chin, tak jak podobne sprawy nie s¹ wewnêtrznymi problemami poszczególnych
pañstw. Marsza³ek stwierdzi³, ¿e aktywnoœæ w³adz polskich i jego ma na wzglêdzie przede
wszystkim przestrzeganie praw cz³owieka i norm ogólnoludzkich. Marsza³ek B. Borusewicz
podkreœli³, ¿e Polska nie d¹¿y do oderwania Tybetu od Chin. „W ramach integralnoœci terytorialnej Chin powinno byæ miejsce tak¿e dla Tybetañczyków” – powiedzia³.
Marsza³ek Senatu zapewni³, ¿e Polsce zale¿y na dobrych stosunkach z Chinami. Nie oznacza to jednak, ¿e nie bêdziemy mówili o sprawach, które nas niepokoj¹. Jego zdaniem, w³adze chiñskie powinny podj¹æ dialog z przedstawicielami Tybetañczyków, w tym z Dalajlam¹.
Marsza³ek przypomnia³, ¿e takie kontakty mia³y ju¿ miejsce. Jak oceni³, nie jest tak, ¿e w³adze
chiñskie s¹ zupe³nie „nieprzemakalne” na perswazje z zewn¹trz, które maj¹ za zadanie poprawê sytuacji.
Nawi¹zuj¹c do zaproszenia wystosowanego do Dalajlamy w drugiej po³owie marca br.
w imieniu Senatu RP i swoim w³asnym, marsza³ek B. Borusewicz stwierdzi³, ¿e spotka³o siê
ono z pozytywn¹ reakcj¹. „Na drodze dyplomatycznej bêd¹ ustalane dalsze szczegó³y” – powiedzia³.
Podczas spotkania przedstawiciele Tybetañczyków mieszkaj¹cych w Polsce dziêkowali
za wsparcie, jakie otrzymuj¹ w naszym kraju, a tak¿e za zrozumienie dla problemów swojego
narodu. Zaapelowali do polskich w³adz o interwencjê w sprawie wiêŸniów aresztowanych
przez chiñskie w³adze, a tak¿e o podjêcie starañ o uruchomienie polskiego programu stypendialnego dla mieszkañców Tybetu.
W Polsce mieszka ponad 20 Tybetañczyków. W Starej Mi³osnej ko³o Warszawy dzia³a
oœrodek kultury tybetañskiej.
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31 marca br. wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski spotka³ siê z uczniami drugiej
klasy VII Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. K.K. Baczyñskiego we Wroc³awiu.
Wicemarsza³ek Senatu wyrazi³ zadowolenie, ¿e m³odzie¿ interesuje siê polityk¹, któr¹
spo³eczeñstwo wydaje siê zmêczone. W jego ocenie, sprawowanie w³adzy powinno polegaæ
na rozwi¹zywaniu konfliktów, a nie ich stwarzaniu. Podczas rozmowy wicemarsza³ek wiele
uwagi poœwiêci³ zanikowi solidarnoœci spo³ecznej. Mówi³ tak¿e o negatywnym wp³ywie konkurencji i skrajnego indywidualizmu, które uniemo¿liwiaj¹ czêsto wspó³pracê. Zwróci³ uwagê na
brak kultury politycznej, a tak¿e na potrzebê zawierania kompromisów. Jako przyk³ad przywo³a³ wspólne ustalenia prezydenta i premiera dotycz¹ce Traktatu Lizboñskiego.

Uczniowie pytali, jak wygl¹da typowy dzieñ w Senacie. Wicemarsza³ek Z. Romaszewski
opowiedzia³ o pracy Izby wy¿szej. Poruszy³ tak¿e kwestiê nadmiernej liczby przepisów i potrzeby uporz¹dkowania przerostu legislacji. Zgodzi³ siê z opini¹, ¿e za wystêpuj¹ce w ¿yciu politycznym problemy odpowiadaj¹ m.in. wady ustrojowe. Wa¿n¹ rolê mog³yby odegraæ tzw.
ustawy konstytucyjne, poniewa¿ zmiana konstytucji jest trudna.
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