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Posiedzenia Senatu
24. posiedzenie Senatu
W dniach 16, 17, 18 i 19 grudnia 2008 r. odby³o siê 24. posiedzenie Senatu. Obradom
przewodniczyli marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie – Krystyna Bochenek,
Zbigniew Romaszewski i Marek Zió³kowski.
Przed przyst¹pieniem do obrad senatorowie minut¹ ciszy i krótk¹ modlitw¹ upamiêtnili
27. rocznicê wydarzeñ, jakie mia³y miejsce 16 grudnia 1981 r., kiedy to, w zwi¹zku z wprowadzeniem stanu wojennego, w Kopalni Wêgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach dosz³o do
masakry strajkuj¹cych górników. Podczas pacyfikacji kopalni zginê³o dziewiêciu górników:
Jan Stawisiñski, Joachim Gnida, Józef Czekalski, Krzysztof Giza, Ryszard Gzik, Bogus³aw
Kopczak, Andrzej Pe³ka, Zbigniew Wilk i Zenon Zaj¹c.
Podczas drugiego dnia obrad, 17 grudnia, senatorowie minut¹ ciszy uczcili pamiêæ ofiar
wydarzeñ Grudnia’70 na Wybrze¿u. Wed³ug oficjalnych danych, w grudniu 1970 r. na ulicach
Gdañska, Gdyni, Szczecina i Elbl¹ga zginê³y 44 osoby, a ponad 1160 zosta³o rannych.
18 grudnia, podczas przerwy w posiedzeniu, odby³o siê spotkanie op³atkowe senatorów i pracowników Kancelarii Senatu z udzia³em duszpasterza parlamentarzystów ks. Piotra Pawlukiewicza.
Porz¹dek posiedzenia Izby obejmowa³ nastêpuj¹ce punkty:
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2009,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postêpowaniu kompensacyjnym w podmiotach
o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemys³u stoczniowego,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego
oraz niektórych innych ustaw,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wyp³aconych premii gwarancyjnych,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub us³ugi,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych oraz
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej oraz
niektórych innych ustaw,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego,
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stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw,
debata nad programem dzia³alnoœci legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej na 2009 r. –
„Dzia³ajmy ju¿ teraz na rzecz lepszej Europy”,
drugie czytanie projektu uchwa³y w 90. rocznicê wybuchu powstania wielkopolskiego 1918–1919,
drugie czytanie projektu uchwa³y w 60. rocznicê uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka.

Senat uchwali³ poprawki do ustawy bud¿etowej na rok 2009
Marsza³ek Senatu zgodnie z art. 73 ust. 1 Regulaminu Senatu skierowa³ ustawê bud¿etow¹ na rok 2009 do komisji senackich. Komisje po rozpatrzeniu w³aœciwych czêœci bud¿etowych przekaza³y swoje opinie Komisji Gospodarki Narodowej, która na ich podstawie
przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Na swoim 24. posiedzeniu Senat debatowa³
nad ustaw¹ bud¿etow¹ na rok 2009.

Sprawozdanie komisji przedstawi³ senator Kazimierz Kleina. Senator podkreœli³, ¿e
prace nad bud¿etem na rok 2009 przebiegaj¹ w szczególnych warunkach, gdy¿ od dwóch
miesiêcy trwa destabilizuj¹cy sytuacjê ekonomiczn¹ kryzys na œwiatowych rynkach finansowych. W Polsce ma on ³agodniejszy przebieg ni¿ w innych krajach, ale tak¿e u nas ju¿
w trakcie prac parlamentarnych zachodzi³a koniecznoœæ korygowania niektórych za³o¿eñ
makroekonomicznych. Przede wszystkim zosta³ obni¿ony wskaŸnik wzrostu produktu krajowego brutto z 4, 8% do 3, 7%. Z powodu obni¿enia prognozy wp³ywów z podatku od towarów i us³ug dochody bud¿etu pañstwa zmniejszone zosta³y o 1 mld 710 mln z³. O tak¹ sam¹
kwotê zmniejszono tak¿e wydatki bud¿etowe, zwiêkszony natomiast zosta³ do 40 mld z³ limit przeznaczony na gwarancje udzielone bankom przez Skarb Pañstwa oraz limit kredytów i po¿yczek udzielonych na podstawie umów miêdzynarodowych rz¹dom innych pañstw
– do 2 mld z³. Ponadto w ramach dzia³añ antykryzysowych utworzona zosta³a nowa rezerwa celowa pod nazw¹ „Rezerwa solidarnoœci spo³ecznej” w wysokoœci 1 mld 140 mln z³.
Rezerwa zosta³a sfinansowana z wp³ywów ze zwiêkszonej stawki akcyzy na napoje alkoholowe oraz samochody osobowe o pojemnoœci silnika powy¿ej 2 tys. cm3.
Wed³ug za³o¿eñ na 2009 r. eksport zwiêkszy siê o 6% w stosunku do 8% w roku 2008.
Popyt krajowy wzroœnie o 5, 4% wobec 7, 2% w bie¿¹cym roku. Nak³ady inwestycyjne zwiêksz¹ siê o 10%, zak³adana inflacja wyniesie 2, 9%, a stopa bezrobocia utrzyma siê na podobnym jak obecnie poziomie, czyli poni¿ej 9%. Planowane jest zwiêkszenie wynagrodzeñ
i emerytur. Zak³adane przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej
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zwiêkszy siê o 6, 6% i wyniesie 3193 z³, przeciêtna zaœ emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych zwiêkszy siê o 7, 4% i wyniesie 1463 z³, a z systemu rolniczego – o 6, 6% i wyniesie 782 z³.
Senator K. Kleina przypomnia³, ¿e w projekcie ustawy bud¿etowej na 2009 r. przekazanej
do Sejmu dochody bud¿etu pañstwa zosta³y ustalone na poziomie 303 mld 544 mln 670 tys. z³,
z tego podatkowe i niepodatkowe dochody bud¿etu pañstwa – na 269 mld 943 mln 206 tys. z³,
œrodki z Unii Europejskiej i z innych Ÿróde³ niepodlegaj¹cych zwrotowi – na 33 mld 601 mln
464 tys. z³. W wyniku prac sejmowych dochody podatkowe i niepodatkowe zosta³y zmniejszone o 509 mln 865 tys. z³, z tego podatek od towarów i us³ug zosta³ zmniejszony o
1 mld 710 mln z³. Zwiêkszone zaœ zosta³y: podatek akcyzowy, z tytu³u podwy¿szania stawek
akcyzy na napoje alkoholowe oraz na samochody osobowe w 2009 r., o 1 mld 140 mln z³
oraz dochody jednostek bud¿etowych o 60 mln 135 tys. z³.
Wydatki bud¿etu pañstwa w rz¹dowym projekcie ustawy bud¿etowej na 2009 r. zosta³y
ustalone na kwotê nie wiêksz¹ ni¿ 321 mld 744 mln 670 tys. z³. W wyniku prac sejmowych wydatki per saldo zmniejszono o 523 mln 558 tys. z³ do 321 mld 221 mln 112 tys. z³.
Deficyt bud¿etowy pañstwa, wed³ug projektu ustawy bud¿etowej na rok 2009, mia³
wynosiæ 18 mld 200 mln z³. W trakcie prac sejmowych zosta³ on zmniejszony o kwotê
13 mln 693 tys. z³, do poziomu 18 mld 186 mln 307 tys. z³.
Senator sprawozdawca podkreœli³, ¿e w tym roku po raz pierwszy do bud¿etu w uk³adzie
tradycyjnym zosta³ do³¹czony bud¿et w uk³adzie zadaniowym. Opis zadañ realizowanych w zakresie bud¿etu zadaniowego pojawi³ siê wprawdzie w uzasadnieniu do projektu ustawy bud¿etowej na rok 2007, dotyczy³ jednak tylko dysponentów dwóch czêœci bud¿etowych. W roku 2008
obejmowa³ wydatki 67 dysponentów, a obecnie zawiera ju¿ wszystkie czêœci bud¿etowe.
Senator K. Kleina poinformowa³, ¿e Komisja Gospodarki Narodowej przyjê³a 11 z 12 zmian
zaproponowanych przez komisje senackie i rekomenduje Izbie 22 poprawki do ustawy.
Podczas senackiej debaty nad bud¿etem reprezentuj¹cy rz¹d minister finansów Jan
Vincent-Rostowski powiedzia³, ¿e przygotowanie gospodarki polskiej na skutki œwiatowego kryzysu jest kolejnym priorytetem rz¹du PO i PSL. Minister wskaza³ szeœæ, okreœlonych wczeœniej, celów bud¿etowych: obni¿enie d³ugu publicznego i deficytu, ni¿sze podatki, wzrost wydatków
inwestycyjnych, prywatyzacjê, liberalizacjê gospodarki i wejœcie do strefy euro. Zdaniem
J. Vincent-Rostowskiego, ustawa bud¿etowa wpisuje siê w harmonogram realizacji tych celów.
„Mimo zawirowañ na œwiatowych rynkach, deficyt bud¿etu w 2009 roku zostanie
utrzymany na poziomie 18, 2 mld z³. Tym samym utrzymujemy œcie¿kê naszego zad³u¿enia
w relacji do PKB i tê za³o¿on¹ w programie konwergencji,
przez co udowadniamy nasz¹ determinacjê w przygotowaniu Polski do przyjêcia euro w 2012 r.” – podkreœli³ minister J. Vincent-Rostowski.
Zdaniem ministra finansów, ograniczenie deficytu bud¿etowego umo¿liwi Radzie Polityki Pieniê¿nej obni¿anie
stóp procentowych. „Ograniczaj¹c deficyt, tworzymy przestrzeñ dla RPP, aby bezpiecznie mog³a obni¿aæ stopy procentowe. A niskie stopy procentowe przy niskiej inflacji to
najskuteczniejsze lekarstwo na spowolnienie gospodarcze.
Mniejsze spowolnienie gospodarki to wy¿sze wp³ywy do bud¿etu i wiêcej œrodków na wydatki rozwojowe i socjalne” –
powiedzia³ J. Vincent-Rostowski.
„Nie mamy jednak wp³ywu na to, w jakim zakresie
œwiatowy kryzys gospodarczy os³abi realn¹ gospodarkê
w strefie euro i, co za tym idzie, wp³ynie negatywnie na nasz
eksport, czyli obni¿y tak¿e nasz wzrost gospodarczy” – do- Podczas senackiej
debaty nad bud¿etem
da³. Podkreœli³, ¿e z tego powodu rz¹d zawar³ w planie stabil- rz¹d reprezentowa³
noœci i rozwoju mechanizmy os³onowe dla realnej minister finansów
gospodarki. Wœród nich wymieni³ zwiêkszenie limitu gwaran- Jan Vincent-Rostowski.
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cji i porêczeñ w bud¿ecie pañstwa z 15 do 20 mld z³. „Pozwoli
to na podtrzymanie poziomu kredytowania gospodarki realnej, gdyby powsta³a taka potrzeba, oraz wzmocnienie p³ynnoœci sektora bankowego” – powiedzia³.
Minister zapewni³ ponadto, ¿e w Polsce nie ma specjalnego zagro¿enia kryzysem wywo³anym za³amaniem na rynku kredytów hipotecznych. Wed³ug niego, raty i odsetki od
kredytów hipotecznych stanowi¹ w skali ca³ej Polski tylko
1,8% dochodów gospodarstw domowych. „Dziêki tym
wskaŸnikom uniknêliœmy bezpoœredniego prze³o¿enia siê
kryzysu finansowego na polski system finansowy” – stwierdzi³ J. Vincent-Rostowski.
Zapowiedzia³, ¿e prognoza wzrostu gospodarczego w roku 2009 na poziomie 3, 7% zostanie utrzymana. „Prognozy dotycz¹ce wzrostu gospodarczego Polski mog¹ siê pogorszyæ na
skutek wzrastaj¹cego pesymizmu analityków, którzy mog¹ dowolnie zmieniaæ swoje prognozy. Naszym zdaniem, bêdzie to
jednak zjawisko przejœciowe. Po pewnym czasie prognozy
znów zaczn¹ siê poprawiaæ” – zapewni³.
Doda³ jednak, ¿e jeœli oka¿e siê, i¿ œwiatowy kryzys ma
wiêkszy wp³yw na gospodarkê Polski, rz¹d jest gotowy na
podjêcie dalszych kroków w sprawie nowelizacji bud¿etu
w przysz³ym roku.
Minister wspomina³ tak¿e o czekaj¹cej nas w 2009 r. reformie podatku dochodowego, VAT, ni¿szej sk³adce rentowej
oraz uldze prorodzinnej. Zmniejsz¹ one wp³ywy do bud¿etu
w roku 2009 ³¹cznie o 35 mld z³.
Podczas debaty nad ustaw¹ bud¿etow¹ na 2009 r. senatorowie zg³osili 224 poprawki.
Zaproponowano m.in. przesuniêcie ponad 0, 7 mld z³
z wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów
z udzia³em œrodków z UE. Pieni¹dze mia³yby byæ przeznaczone na rolnictwo, m.in. na Agencjê Rynku Rolnego
(241 mln z³), na ubezpieczenia upraw (180 mln z³), dop³aty
do paliw rolniczych (150 mln z³). Kolejne poprawki przewidywa³y dofinansowanie inwestycji pocz¹tkowych w górnictwie
kwot¹ 200 mln z³, zwiêkszenie o 347 mln z³ dotacji i subwencji dla samorz¹du terytorialnego, przekazanie 100 mln z³ na
wsparcie odnawialnych Ÿróde³ energii i 250 mln z³ na subwencje na pomoc materialn¹ dla doktorantów.
Zg³oszono poprawkê przewiduj¹c¹ zwiêkszenie
o 310 mln z³ wydatków na kombatantów i osoby represjonowane. Na budowê metra w Warszawie zosta³oby przekazane
50 mln z³, tyle samo na sto³eczny Szpital Po³udniowy.
Zaproponowano te¿ zwiêkszenie o 29, 2 mln z³ bud¿etu
Kancelarii Prezydenta i o 10 mln z³ bud¿etu Instytutu Pamiêci
Narodowej. Wydatki te mia³by byæ sfinansowane przez zmniejszenie bud¿etu Krajowego Biura Wyborczego.
Liczne poprawki dotyczy³y zwiêkszenia kwot na budowê infrastruktury drogowej czy kolejowej.
Proponowano te¿, by zmniejszyæ wydatki bud¿etowe
Rady Ministrów o 50 mln z³, a pieni¹dze te przeznaczyæ na sfinansowanie przywrócenia ulgi na przejazdy dla studentów.
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Na pytania senatorów
dotycz¹ce ustawy bud¿etowej
odpowiadali sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska
oraz wiceministrowie: zdrowia
i rozwoju regionalnego
Mariola Dwornikowska
i Augustyn Kubik.
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Kolejna poprawka zmierza³a do zmniejszenia zatrudnienia w korpusie S³u¿by Cywilnej
o 406 etatów i zwiêkszenia o tak¹ sam¹ liczbê etatów w S³u¿bie Celnej. Wi¹za³oby siê to
z przesuniêciem prawie 17 mln z³. Proponowano te¿ przeznaczenie ponad 5 mln z³ na Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy z rezerwy celowej na program ograniczania przestêpczoœci.
Wszystkie poprawki rozpatrzy³a Komisja Gospodarki Narodowej. Komisja popar³a
30 spoœród 247 zg³oszonych ogó³em zmian i poprawek.
Senat przeg³osowa³ poszczególne poprawki, a nastêpnie 56 g³osami, przy 36 przeciw
i 1 wstrzymuj¹cym siê, podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2009.
W powziêtej uchwale Senat wprowadzi³ 27 poprawek do ustawy. Wœród nich wa¿n¹
zmian¹ jest przeznaczenie 51 mln 500 tys. z³ na funkcjonowanie powo³anych w po³owie listopada generalnej i regionalnych dyrekcji ochrony œrodowiska. Œrodki na te instytucje przesuniêto z bud¿etów wojewodów i œrodków resortu œrodowiska.
Kolejna poprawka przewiduje zmniejszenie o 406 etatów zatrudnienia w S³u¿bie Cywilnej
i zwiêkszenie o tyle samo liczby etatów w S³u¿bie Celnej – kwota przesuniêcia to 16 mln 816 tys. z³;
5 mln 743 tys. z³ trafi te¿ do Pañstwowej Inspekcji Pracy zamiast na rezerwê celow¹ na program
ograniczania przestêpczoœci.
Z ogólnej puli na ochronê zabytków 1, 5 mln z³ senatorowie przeznaczyli na konkretny cel –
dalszy remont monasteru w Supraœlu. Senat zaakceptowa³ równie¿ poprawkê przesuwaj¹c¹
4, 5 mln z³ w ramach bud¿etu Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ze œrodków na renty i emerytury na prewencjê wypadkow¹. Zwiêkszono te¿ o 5 mln z³ bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli – ma to
na celu zapewnienie œrodków na informatyzacjê i remonty budynków zajmowanych przez NIK.
Ustawa z poprawkami przyjêtymi przez Senat trafi ponownie do Sejmu.

Senat wprowadzi³ poprawki do ustawy o postêpowaniu
kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu
dla polskiego przemys³u stoczniowego
Senat po burzliwej debacie zdecydowa³ o wprowadzeniu 72 poprawek do ustawy,
uchwalonej z przed³o¿enia rz¹dowego przez Sejm 5 grudnia 2008 r. Przewiduje ona sprzeda¿
stoczni Gdynia i Szczecin w otwartym, nieograniczonym, przejrzystym, bezwarunkowym i nikogo nie dyskryminuj¹cym przetargu.
Ustawa jest zwi¹zana z decyzj¹ Komisji Europejskiej, która uzna³a, ¿e pomoc udzielona
stoczniom w Gdyni i Szczecinie jest nielegalna, gdy¿ narusza art. 87 i art. 88 Traktatu unijnego
w sprawie pomocy publicznej, i do 6 czerwca 2009 r. da³a polskiemu rz¹dowi czas na wyprzeda¿ ich maj¹tku. Ma to pozwoliæ na kontynuowanie ich dzia³alnoœci i zachowanie miejsc pracy.
Specustawa uruchamia proces zagospodarowania maj¹tku tych stoczni, ma na celu ochronê
pracowników zatrudnionych w obydwu stoczniach oraz w spó³kach zale¿nych, a tak¿e przeprowadzenie tego w taki sposób, by nabywcy mieli mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej z wykorzystaniem wydzielonych sk³adników maj¹tku obu stoczni – tych, które
mog¹ byæ wydzielone w sposób zorganizowany. Ustawa nie wyklucza prowadzenia produkcji
statków, ale te¿ nie wprowadza ¿adnych gwarancji dla tego rodzaju dzia³alnoœci.
Wed³ug ustawy, sprzeda¿ maj¹tku stoczni bêdzie prowadzi³ prezes Agencji Rozwoju
Przemys³u, a nadzór nad ni¹ – minister skarbu pañstwa. W uzgodnieniu z Komisj¹ Europejsk¹
ma on powo³aæ tzw. obserwatora (osoba z uprawnieniami syndyka), monitoruj¹cego zmiany
zachodz¹ce w stoczniach. Przepisy okreœlaj¹ zasady zaspokajania roszczeñ wierzycieli stoczni. W pierwszej kolejnoœci maj¹ byæ sp³acani wierzyciele maj¹cy zabezpieczenia na maj¹tku
stoczni, a w dalszej bêd¹ sp³acane zaleg³e podatki.
Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej senator Henryk WoŸniak, prezentuj¹c tê specustawê, zaznaczy³, ¿e jest ona jednym z trudniejszych przed³o¿eñ rz¹dowych w tej kadencji. Poinformowa³ te¿, ¿e w posiedzeniu komisji wziêli udzia³ przedstawiciele strony spo³ecznej, organizacji
zwi¹zkowych z obydwu stoczni. „W pewnej czêœci to posiedzenie mia³o bardzo emocjonalny charakter, co jest zrozumia³e i nie mo¿e nikogo dziwiæ. Mówimy o przysz³oœci oko³o dziewiêciu tysiêcy
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Senator Henryk WoŸniak
w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
rekomendowa³ Izbie wprowadzenie poprawek do ustawy
o postêpowaniu kompensacyjnym w podmiotach
o szczególnym znaczeniu dlapolskiego
przemys³u stoczniowego.

miejsc pracy w obydwu stoczniach, znacznie wiêcej w ca³ym ³añcuchu kooperacyjnym. Mówimy
o zobowi¹zaniach, jakie wywo³a przyjêcie tej ustawy, zobowi¹zaniach pracowniczych szacowanych
na blisko pó³ miliarda z³otych. Mówimy zatem o losach ludzkich, mówimy o wielkich pieni¹dzach,
mówimy o przysz³oœci przemys³u, który przez d³ugie lata, co uznawaliœmy za bezsporne, by³ chlub¹
polskiej myœli, równie¿ myœli naukowej” – stwierdzi³ senator sprawozdawca. Doda³, ¿e w trakcie dyskusji nad zg³oszonymi poprawkami i po przyjêciu 68 spoœród nich zwi¹zki zawodowe – „Solidarnoœæ”
i Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych wyrazi³y aprobatê dla tego przed³o¿enia.
Senator H. WoŸniak przyzna³, ¿e ustawa nie gwarantuje produkcji statków w sprzedanych
stoczniach. „Sprzeda¿ aktywów stoczni ma byæ przeprowadzona w drodze otwartego przetargu
bez preferencji. Jest to skutek decyzji Komisji Europejskiej” – podkreœli³. Przypomnia³ równie¿,
¿e ustawa dotyczy zak³adów w Gdyni i Szczecinie oraz ich spó³ek córek, nie uwzglêdnia natomiast firm kooperuj¹cych, które nie s¹ powi¹zane kapita³owo ze stoczniami.
W trakcie debaty senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci krytykowali ustawê. Podkreœlali,
¿e jest szkodliwa dla polskiego przemys³u. „Rz¹d, który odwo³uje siê do «Solidarnoœci», staje
siê grabarzem stoczni” – mówi³ senator Czes³aw Ryszka.
Senator PO Krzysztof Zaremba zg³osi³ poprawkê do specustawy, zgodnie z któr¹ „sprzeda¿ maj¹tku stoczni ma s³u¿yæ prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej, w tym równie¿ takiej,
która umo¿liwi wdro¿enie procesu technologicznego, polegaj¹cego m.in. na produkowaniu
i budowaniu pe³nomorskich jednostek transportowych”.
Ustawa obejmuje programem ochronnym stoczniowców zatrudnionych w stoczni Gdynia
i Szczecin do 31 paŸdziernika 2008 r. Gwarantuje on wyp³atê odszkodowañ od 20 tys. z³ do
60 tys. z³ w zale¿noœci od sta¿u pracy w stoczniach. Wed³ug ustawy, po 20 tys. z³ maj¹ otrzymaæ osoby, które przepracowa³y w stoczni maksymalnie 5 lat. Senator K. Zaremba zaproponowa³ poprawkê, aby ta kwota przys³ugiwa³a równie¿ rencistom, zatrudnionym na podstawie
umowy o pracê w stoczni lub spó³kach zale¿nych czy kooperuj¹cych. Jego zdaniem, w wypadku stoczni Szczecin chodzi o 68 rencistów.
Z kolei wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski opowiedzia³ siê za poprawk¹, która w szczególny sposób mog³aby chroniæ pracowników powy¿ej 50. roku ¿ycia. Zaproponowa³, aby najwy¿szymi odszkodowaniami (60 tys. z³) obj¹æ osoby powy¿ej 50. roku ¿ycia, które przepracowa³y
ponad 25 lat, z czego 5 lat w stoczni. Oceni³, ¿e bêdzie to dotyczy³o ok. 10% stoczniowców.
Ponadto swoje propozycje poprawek zg³osili senatorowie: Grzegorz Banaœ, £ukasz Abgarowicz, Stanis³aw Bisztyga, Kazimierz Kleina, Andrzej Grzyb i Gra¿yna Sztark.
Reprezentuj¹cy stronê rz¹dow¹ podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik przekonywa³, ¿e ustawa daje szansê na przeprowadzenie restrukturyzacji
stoczni. „Nowa ustawa umo¿liwi w krótkim czasie przeprowadzenie restrukturyzacji obu zak³adów” – mówi³. Przypomnia³, ¿e jej zapisy opieraj¹ siê na prawie upad³oœciowym i naprawczym. Podkreœli³ te¿, i¿ w razie zawetowania ustawy przez prezydenta stocznie zostan¹
postawione w stan upad³oœci.
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Wiceminister skarbu pañstwa Zdzis³aw Gawlik
przekonywa³ senatorów, ¿e sejmowa
specustawa stoczniowa stwarza szansê
na przeprowadzenie ich restrukturyzacji.

Ostatecznie, jak napisano w uzasadnieniu podjêtej uchwa³y, „poniewa¿ ustawa i zawarte
w niej regulacje, z uwagi na ich szczególny i epizodyczny wymiar, by³y przedmiotem konsultacji z Komisj¹ Europejsk¹ oraz stron¹ spo³eczn¹, Senat postanowi³ wprowadziæ do jej treœci
szereg poprawek o charakterze doprecyzowuj¹cym, uœciœlaj¹cym i uzupe³niaj¹cym”. Pierwsza ich grupa to kilkanaœcie zmian s³u¿¹cych doprecyzowaniu przepisów dotycz¹cych czynnoœci zarz¹dcy kompensacji i podkreœleniu jego niezale¿noœci. W drugiej grupie znalaz³o siê
7 poprawek maj¹cych ma na celu doprecyzowanie regulacji zwi¹zanych z zadaniami i obowi¹zkami obserwatora.
Do trzeciej grupy mo¿na zakwalifikowaæ poprawki rozszerzaj¹ce ochronê pracowników
stoczni np. na pracowników, którzy maj¹ orzeczenia stwierdzaj¹ce prawo do emerytury lub renty, powoduj¹ce objêcie ochron¹ pracowników korzystaj¹cych z zasi³ku chorobowego albo
œwiadczenia rehabilitacyjnego, umo¿liwiaj¹ce skorzystanie ze œwiadczeñ przedemerytalnych
pracownikom spó³ek przejêtych przez stocznie. Ponadto doprecyzowano termin, w którym stocznia ma obowi¹zek zatrudnienia pracowników spó³ek zale¿nych.
Kolejne poprawki precyzuj¹, i¿ wyp³acone odszkodowania s¹ wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, wskazuj¹ te¿ podmiot zobowi¹zany do op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³ecznie i zdrowotne po ustaniu zatrudnienia. Senatorowie wprowadzili tak¿e poprawki,
które rozszerzaj¹ zakres wydatków uznanych za wydatki kompensacyjne na œwiadczenia nale¿ne
tytu³em odszkodowania za wypadki przy pracy lub chorobê zawodow¹.
Uchwalaj¹c inn¹ zmianê, Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e w celu zapewnienia skuteczniej
ochrony praw pracowników nale¿y powo³aæ w stoczni, bêd¹cej przedmiotem postêpowania,
jednego przedstawiciela pracowników.
Ponadto Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie poprawek, które w sposób wyraŸny
uniemo¿liwi¹ przed postêpowaniem kompensacyjnym lub w jego trakcie zawieranie umów
o budowê nowych statków. Pozosta³e zmiany s³u¿¹ doprecyzowaniu przepisów dotycz¹cych
postêpowania, okreœlenia stron i uzupe³nienia przepisów odnoœnie do zasad postêpowania po
umorzeniu lub zakoñczeniu postêpowania kompensacyjnego.
Ustawa o postêpowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla
polskiego przemys³u stoczniowego wraz z poprawkami Senatu wróci teraz do Sejmu.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmierza do u³atwienia
i usprawnienia pracy instytucji zajmuj¹cych siê walk¹ z bezrobociem i aktywizacj¹ zawodow¹.
Ustawa uwzglêdnia równie¿ nowe, korzystniejsze w stosunku do lat poprzednich sytuacje na rynku pracy, a jednoczeœnie korzysta z doœwiadczeñ w tym zakresie pañstw Unii Europejskiej.
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Nowelizacja k³adzie nacisk na zwiêkszenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Wprowadza istotn¹ reformê dzia³alnoœci urzêdów pracy, tj. przewiduje utworzenie
w ramach urzêdów pracy tak zwanych centrów aktywizacji zawodowej. Bêd¹ to wydzielone,
w ramach urzêdów pracy, struktury organizacyjne, zajmuj¹ce siê wy³¹cznie sprawami zwi¹zanymi z aktywizacj¹ osób bezrobotnych, czy te¿ poszukuj¹cych pracy.
Ustawa umo¿liwia realizacjê programów pilota¿owych, prowadzonych na poziomie poszczególnych struktur s³u¿b zatrudnieniowych – powiatowym czy wojewódzkim. Koordynatorem programów ma byæ minister w³aœciwy do spraw pracy. Realizowanie tych programów na poziomie
lokalnym pozwoli oceniæ ich skutecznoœæ i ewentualnie upowszechniaæ je ju¿ na poziomie krajowym.
Zmiany w ustawie dotycz¹ równie¿ indywidualnych planów i obowi¹zków osób bezrobotnych maj¹cych trudnoœci z rozpoczêciem ¿ycia zawodowego, czy te¿ takich, które „wpad³y”
w bezrobocie, a s¹ ju¿ w podesz³ym wieku. Wi¹¿¹ siê z tym nowe rozwi¹zania dotycz¹ce finansowania szkoleñ oraz mo¿liwoœci otrzymywania stypendiów w ramach tych szkoleñ.
Nowelizacja przewiduje te¿ zintegrowanie dzia³añ powiatowych urzêdów pracy i oœrodków pomocy spo³ecznej. Urzêdy pracy i samorz¹dy gminne maj¹ tworzyæ lokalne punkty
informacyjno-konsultacyjne, które bêd¹ informowaæ o pomocy oferowanej przez urzêdy pracy
oraz rejestrowaæ bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy. Regulacja wprowadza szczegó³owe
rozwi¹zania dotycz¹ce wspó³pracy obu tych instytucji, w szczególnoœci w sytuacji, kiedy osob¹ bezrobotn¹ opiekuj¹ siê jednoczeœnie urz¹d pracy i organ pomocy spo³ecznej.
Nowelizacja zmierza ponadto do zwiêkszenia dostêpu do rynku pracy – chodzi o objêcie
us³ugami urzêdów pracy szerszego krêgu zainteresowanych. Dotyczy to na przyk³ad takich
osób, jak ¿ony objêtych ubezpieczeniem rolniczym, czy te¿ powracaj¹cy imigranci.
Nowa regulacja przewiduje te¿ poszerzenie dostêpu do us³ug poœrednictwa pracy poprzez u³atwienie dzia³ania agencjom zatrudnienia, w tym agencjom zatrudnienia z pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Ustawa przewiduje zwiêkszenie aktywizacji osób d³ugotrwale bezrobotnych, tworzenie
dla nich indywidualnych planów dzia³ania oraz ulgi dla pracodawców zatrudniaj¹cych osoby
po 50. roku ¿ycia.
Istotna zmiana wi¹¿e siê z modyfikacj¹ wyp³acania zasi³ków dla bezrobotnych. Zasi³ki te bêd¹
wy¿sze, ale przybior¹ charakter regresywny, to znaczy po pierwszych trzech miesi¹cach wielkoœæ
œwiadczenia bêdzie spada³a. W intencji rz¹du, ma to wp³ywaæ na aktywizacjê osób bezrobotnych
Nowelizacja przewiduje te¿ miêdzy innymi sfinansowanie w 2009 r. szkoleñ sta¿owych
dla lekarzy, lekarzy dentystów, a tak¿e objêcie wyp³atami z funduszu pracy pewnych œwiadczeñ zwi¹zanych z wczeœniejszymi emeryturami.
Senat po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu
11 poprawek, w wiêkszoœci o charakterze legislacyjnym.
Miêdzy innymi Senat uzna³ za celowe ograniczenie czasowe stosowania art. 142 ust. 4
i 5 nowelizowanej ustawy z uwagi na problemy w stosowaniu tych przepisów oraz doprecyzowanie warunków, jakie musz¹ wyst¹piæ, aby osoby które by³y zatrudnione na stanowisku doradcy EURES, asystenta EURES albo wykonywa³y zadania w zakresie œwiadczenia us³ug
EURES, mog³y wystêpowaæ o nadanie licencji zawodowej poœrednika pracy i nadanie licencji
zawodowej poœrednika pracy I stopnia.
Senat uzna³ tak¿e za wskazane doprecyzowanie, które podmioty uprawnione bêd¹ do
kierowania do wojewody wniosków o przekazanie kopii wydanych decyzji oraz informacji.

Senat przyj¹³ bez poprawek ustawê o zmianie ustawy
o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym
Nowelizacja ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym wprowadza nowy algorytm rozdzielania œrodków finansowych na ratownictwo medyczne. Wysokoœæ œrodków finansowych, wynikaj¹ca z obowi¹zuj¹cego podzia³u algorytmu, odbiega znacz¹co od faktycznych
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potrzeb zg³aszanych przez poszczególne województwa, nowelizacja zaœ przybli¿a przeznaczan¹ kwotê do faktycznych kosztów funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego
w danym województwie.
Dotychczas podzia³ œrodków pomiêdzy poszczególne województwa zale¿a³ od liczby ludnoœci, gêstoœci zaludnienia, maksymalnego czasu dotarcia do miejsca zdarzenia oraz liczby
zdarzeñ powoduj¹cych stan nag³ego zagro¿enia zdrowia na terenie poszczególnych województw. Taki podzia³ œrodków spowodowa³ wyst¹pienie dysproporcji miêdzy poszczególnymi
województwami. Do województw wp³ywa³y œrodki w ró¿nej wysokoœci, co przek³ada³o siê na
to, ¿e pracownicy zatrudnieni w ratownictwie medycznym zarabiali ró¿ne kwoty w poszczególnych województwach, mimo ¿e wykonywali podobne zadania.
Nowelizacja uzale¿nia podzia³ œrodków na poszczególne województwa tak¿e od liczby
zespo³ów ratownictwa medycznego wed³ug wojewódzkich planów zabezpieczenia oraz od
proporcji miêdzy œrednim kosztem zespo³u podstawowego a œrednim kosztem zespo³u specjalistycznego.
Senat po dyskusji jednomyœlnie, 98 g³osami, podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu ustawy bez poprawek. Teraz zostanie ona skierowana do podpisu prezydenta.

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw – przyjêta z poprawkami
Senat wprowadzi³ 47 poprawek do znowelizowanej ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, przewiduj¹cej wprowadzenie u³atwieñ dla przedsiêbiorców.
Najwa¿niejsze u³atwienia przewidziane znowelizowan¹ ustaw¹ przedstawi³ senator Marek Trzciñski. Osoba, która chce za³o¿yæ firmê, bêdzie sk³ada³a tylko jeden wniosek obejmuj¹cy: wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, wpis do krajowego rejestru podmiotów
gospodarki narodowej (REGON), zg³oszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników, oraz zg³oszenie
p³atnika sk³adek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Ustawa wprowadza bowiem tzw. zasadê jednego okienka. Przedsiêbiorca wype³ni wniosek, z³o¿y go lub przeœle do urzêdu gminy. Resztê maj¹ za³atwiæ za niego pracownicy urzêdu.
Ewidencjê dzia³alnoœci gospodarczej prowadziæ ma nadal gmina jako zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej. Obecnie przedsiêbiorca, który chce zarejestrowaæ firmê, musi
sk³adaæ kilka wniosków w urzêdach: gminy, skarbowym, statystycznym, a tak¿e w ZUS.
Zasada jednego okienka bêdzie jednak przejœciow¹ form¹ rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej. Wejdzie w ¿ycie 31 marca 2009 r. na okres przejœciowy do 30 czerwca 2011 r. Potem
zast¹pi j¹ tzw. zasada zero okienka. Od 1 lipca 2011 r. zacznie funkcjonowaæ informatyczna
Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia³alnoœci Gospodarczej. Aby zarejestrowaæ firmê,
przedsiêbiorca bêdzie wype³nia³ jedynie odpowiedni zintegrowany formularz na stronie internetowej i przesy³a³ go do centralnej ewidencji za pomoc¹ Internetu. „W zasadzie rejestracja
bêdzie dokonywana za pomoc¹ Internetu” – podczas debaty w Senacie wyjaœni³ sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld. Doda³ jednoczeœnie, ¿e zachowana zostanie
przynajmniej przez pewien czas mo¿liwoœæ zarejestrowania firmy poprzez z³o¿enie tradycyjnego formularza dla osób, które preferuj¹ takie rozwi¹zanie.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, przedsiêbiorca bêdzie móg³ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ ju¿ po z³o¿eniu w urzêdzie gminy wniosku o zarejestrowanie firmy. Nie bêdzie nawet musia³ czekaæ na otrzymanie z urzêdu gminy decyzji o zarejestrowaniu dzia³alnoœci.
Nowelizacja porz¹dkuje równie¿ kwestie kontrolowania przez organy administracji publicznej dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorców. Zgodnie z nowelizacj¹, nie bêdzie mo¿na
przeprowadzaæ jednoczeœnie kilku kontroli w jednym zak³adzie w tym samym czasie. Dziêki temu kontrole nie powinny ju¿ nadmiernie komplikowaæ dzia³alnoœci, szczególnie niewielkim firmom. Ustawa wprowadza ponadto obowi¹zek powiadamiania przedsiêbiorcy o kontroli
przynajmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
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Wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej rekomendowa³ Izbie sprawozdawca
Komisji Gospodarki Narodowej senator Marek Trzciñski.

.

Do zaproponowanych w ustawie rozwi¹zañ przekonywa³
sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld

Wiêkszoœæ, bo 46, zmian do nowelizacji zg³osi³a Komisja Gospodarki Narodowej. Mia³y
one charakter legislacyjny, a ich g³ównym celem by³o doprecyzowanie przepisów zawartych
w nowelizacji, zastosowanie prawid³owej techniki legislacyjnej, zapewnienie spójnoœci terminologicznej w ramach ustawy, wyeliminowanie w¹tpliwoœci interpretacyjnych, usuniêcie nieœcis³oœci. Wprowadzone poprawki mia³y te¿ charakter redakcyjny i doprecyzowuj¹cy.
Nowelizacj¹ ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej i niektórych innych ustaw
musi ponownie zaj¹æ siê Sejm.

Senat poprawi³ ustawê o partnerstwie publiczno-prywatnym
Partnerstwo publiczno-prywatne to forma wspó³dzia³ania sektora publicznego i prywatnego przy realizacji inwestycji zwi¹zanych przede wszystkim z rozbudow¹ infrastruktury lub
budownictwem. Dziêki takiej wspó³pracy mog¹ powstawaæ nowe drogi, parkingi, obiekty sportowe, szpitale, szko³y itp.
Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym zast¹pi obowi¹zuj¹c¹ dotychczas regulacjê z 28 lipca 2005 r. Wed³ug ekspertów, dotychczasowa ustawa nie spe³ni³a swojej funkcji. Jej
przepisy nie przyczyni³y siê do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji. Powodem takiej sytuacji

Ustawê o partnerstwie publiczno-prywatnym
rozpatrywa³a senacka komisja gospodarki,
której sprawozdanie przedstawi³
senator Stanis³aw Bisztyga
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jest to, ¿e przepisy obecnej ustawy s¹ zbyt skomplikowane i przewiduj¹ za du¿o ograniczeñ.
W efekcie zniechêcaj¹ do realizowania inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym eliminuje zbêdne obci¹¿enia administracyjne i likwiduje dotychczasowe ograniczenia. Umo¿liwia regulowanie istotnych kwestii
w umowach zawieranych miêdzy instytucjami publicznymi i prywatnymi przedsiêbiorcami.
Jak wyjaœni³ podczas debaty w Senacie sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Adam Szejnfeld, nowa ustawa mo¿e okazaæ siê szczególnie przydatna w czasie spowolnienia
gospodarczego. Przy zaanga¿owaniu partnerów publicznych i prywatnych ³atwiej bêdzie realizowaæ inwestycje. Zgodnie z now¹ ustaw¹ przy realizacji inwestycji w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego bêdzie mo¿na wykorzystywaæ równie¿ œrodki unijne.
Senat po dyskusji, w wyniku g³osowañ, przyj¹³ 5 uœciœlaj¹cych poprawek do ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym. Musi je teraz rozpatrzyæ Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych – przyjêta bez poprawek
Senat zdecydowa³ siê nie wprowadzaæ poprawek do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeñ, która umo¿liwia ¿o³nierzom i funkcjonariuszom s³u¿b mundurowych, pobieraj¹cym emeryturê
„mundurow¹”, z³o¿enie wniosku o przyznanie œwiadczenia z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Zgodnie z nowelizacj¹, ¿o³nierze i funkcjonariusze innych s³u¿b mundurowych mogliby
pobieraæ emeryturê na zasadach i w wysokoœci okreœlonych w ustawie o emeryturach i rentach
z FUS. Takiej mo¿liwoœci nie maj¹ od roku 2003, kiedy to wprowadzano zasadê, zgodnie z któr¹ osobom uprawnionym do pobierania emerytury „mundurowej” nie przys³uguje prawo do
emerytury i renty z FUS. W zwi¹zku z tym do tej grupy œwiadczeniobiorców nie stosuje siê generalnej zasady polskiego systemu emerytalnego, zgodnie z któr¹ gdy zbiegnie siê prawo do
kilku œwiadczeñ, wyp³aca siê jedno z nich – wy¿sze lub wybrane przez zainteresowanego.
Ustawa przewiduje tak¿e objêcie ubezpieczeniem osób prowadz¹cych niepubliczne
szko³y. Osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i zawieraj¹ce umowy o pracê nak³adcz¹
bêd¹ podlegaæ takim samym regu³om jak te zawieraj¹ce umowy-zlecenia.
Spoœród 92 senatorów wszyscy g³osowali za przyjêciem bez poprawek nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeñ. Teraz zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

W imieniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej do przyjêcia
nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych przekonywa³ senator Mieczys³aw Augustyn.

Podczas senackiej debaty nad t¹ ustaw¹
rz¹d reprezentowa³ wiceminister pracy i polityki
spo³ecznej Marek Bucior (w œrodku).

POSIEDZENIA SENATU

16

Senat wprowadzi³ poprawki do ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Senat zdecydowa³ o wprowadzeniu poprawek do nowelizacji kodeksu postêpowania
cywilnego. Przewiduje ona wprowadzenie elektronicznego postêpowania upominawczego, s³u¿¹cego sprawniejszemu rozpoznawaniu roszczeñ w postêpowaniu upominawczym.
Celem zaproponowanych zmian jest odci¹¿enie s¹dów od rozpoznawania spraw drobnych, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postêpowania dowodowego. Zakres przedmiotowy tego postêpowania odrêbnego obejmuje
roszczenia pieniê¿ne i inne, wskazane przez przepis szczególny. W elektronicznym postêpowaniu upominawczym bêd¹ rozpatrywane równie¿ sprawy gospodarcze, ale z wy³¹czeniem stosowania przepisów k.p.c., reguluj¹cych postêpowanie odrêbne w sprawach
gospodarczych.
Ustawa przewiduje utworzenie „e-s¹du” jako wydzia³u cywilnego s¹du rejonowego, który
bêdzie rozpoznawaæ sprawy wy³¹cznie w elektronicznym postêpowaniu upominawczym, bez
wzglêdu na wartoœæ przedmiotu sporu. Do rozpatrywania za¿aleñ od zarz¹dzeñ przewodnicz¹cego i od orzeczeñ s¹du elektronicznego bêdzie w³aœciwy jeden e-s¹d (wydzia³) odwo³awczy. Komunikacja miêdzy powodem i s¹dem elektronicznym bêdzie siê odbywaæ wy³¹cznie
elektronicznie, a miêdzy pozwanym i s¹dem elektronicznym w sposób tradycyjny, chyba ¿e
pozwany sam zainicjuje komunikacjê elektroniczn¹, wysy³aj¹c pismo drog¹ elektroniczn¹.
Elektroniczny obieg informacji pozwoli na elektroniczn¹ archiwizacjê akt s¹dowych w sprawach rozpatrywanych w tym postêpowaniu.
Istot¹ elektronicznego postêpowania upominawczego jest szybkie wydawanie orzeczeñ. Wprowadzono wiêc zasadê, ¿e w postêpowaniu tym nie do³¹cza siê odpisów pisma,
za³¹czników i pe³nomocnictwa. Czynnoœci w elektronicznym postêpowaniu upominawczym s¹ utrwalane tylko w systemie informatycznym, rezygnuje siê z prowadzenia akt papierowych. Przes¹dzono równie¿, i¿ strony bêd¹ pos³ugiwaæ siê podpisem elektronicznym
w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym. Dopuszczenie pos³ugiwania siê zwyk³ym
podpisem elektronicznym ma na celu umo¿liwienie powszechnie dostêpnej i taniej elektronicznej identyfikacji obywateli.
Rozwi¹zania przyjête w przepisach dotycz¹cych elektronicznego postêpowania upominawczego koresponduj¹ z przyjêtymi w k.p.c. dla zwyk³ego postêpowania upominawczego,
z ró¿nicami wynikaj¹cymi z istoty postêpowania elektronicznego. W zwyk³ym postêpowaniu
upominawczym w razie braku podstaw do wydania nakazu lub po uchyleniu nakazu, czy te¿
w wypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu sprawê kieruje siê na rozprawê. W elektronicznym postêpowaniu upominawczym, gdy zostanie wniesiony sprzeciw, sprawa bêdzie przekazana do s¹du wed³ug w³aœciwoœci ogólnej. Przewiduje siê, ¿e po z³o¿eniu sprzeciwu, po
uchyleniu nakazu zap³aty lub stwierdzeniu braku podstaw do jego wydania przekazanie sprawy przez e-s¹d s¹dowi w³aœciwemu nast¹pi w sposób elektroniczny, a s¹d w³aœciwy bêdzie
móg³ akta elektroniczne wydrukowaæ.
Korzystanie z drogi elektronicznej dla uzyskania nakazu zap³aty wymaga dokonania
zmian w przepisach reguluj¹cych egzekucjê na podstawie tak wydanych nakazów. W tej sytuacji wskazane jest pos³u¿enie siê wydrukiem z systemu teleinformatycznego z nadrukowan¹
klauzul¹. Dokument taki bêdzie posiadaæ kod dokumentu pozwalaj¹cy zweryfikowaæ jego autentycznoœæ. Komornik, pos³uguj¹c siê uprawnieniami dostêpu do elektronicznych tytu³ów wykonawczych, zaznaczy, ¿e prowadzi egzekucjê na podstawie takiego tytu³u oraz zaznaczy
wynik egzekucji, pos³uguj¹c siê przy tym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu.
Ustawê rozpatrzy³y Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisja Ustawodawcza, które zaproponowa³y przyjêcie 10 poprawek, przyjêtych potem przez Izbê. Ich celem
jest uzupe³nienie i uœciœlenie rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie.
Nowelizacj¹ zajmie siê ponownie Sejm.
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Senat uchwali³ poprawki do ustawy o zmianie ustawy
o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Nowelizacja ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony RP jest zwi¹zana z zast¹pieniem dotychczasowego poboru do armii przez kwalifikacj¹ wojskow¹. Wed³ug planów profesjonalizacji armii po zawieszeniu obowi¹zku odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej
pozostanie obowi¹zek stawienia siê przez poborowego do kwalifikacji wojskowej. Dodatkowo do kwalifikacji wojskowej bêd¹ mogli siê stawiæ tak¿e ochotnicy, w tym kobiety, jeœli
ukoñczyli 18 lat i zamierzaj¹ w przysz³oœci pe³niæ s³u¿bê w ramach ochotniczych form s³u¿by wojskowej.
Wed³ug planów rz¹du, do koñca 2010 r. polskie wojsko ma siê sk³adaæ z samych zawodowców. Ostatni ¿o³nierze z poboru maj¹ skoñczyæ s³u¿bê we wrzeœniu 2009 r.
W 2009 r. w si³ach zbrojnych bêd¹ funkcjonowa³y trzy ustawowe formy s³u¿by wojskowej:
zasadnicza s³u¿ba wojskowa (z ostatniego poboru), zawodowa s³u¿ba wojskowa i s³u¿ba
ochotnicza.
Celami nowych rozwi¹zañ prawnych, zawartych w ustawie, s¹ przede wszystkim: zmiana
sposobu prowadzenia rejestracji osób na potrzeby powszechnego obowi¹zku obrony kraju,
wprowadzenie zamiast poboru instytucji kwalifikacji wojskowej, która umo¿liwi realizacjê najwa¿niejszych celów nowego systemu organizacji naboru do s³u¿by wojskowej, a w szczególnoœci przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form s³u¿by wojskowej i zapewnienie
realizacji czynnoœci w ramach kwalifikacji wojskowej w razie og³oszenia mobilizacji i w czasie
wojny na tych samych zasadach, co w czasie pokoju.
Rejestracja nie bêdzie wymaga³a osobistego stawiennictwa osób jej podlegaj¹cych,
kwalifikacja wojskowa, która zast¹pi pobór, bêdzie ju¿ natomiast objêta obowi¹zkiem osobistego stawiennictwa. Czynnoœci zwi¹zane z kwalifikacj¹ bêd¹ polega³y na ustaleniu zdolnoœci
danej osoby do s³u¿by wojskowej i wstêpnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowi¹zku obrony, a nastêpnie na przeniesieniu tej osoby do rezerwy. Osoby,
które z³o¿¹ odpowiedni wniosek, bêd¹ mog³y otrzymaæ zaœwiadczenie o uregulowanym stosunku do s³u¿by wojskowej.
Konsekwencj¹ odst¹pienia od instytucji poboru w przepisach ustawy o powszechnym
obowi¹zku obrony oraz w innych ustawach zmienianych przy tej okazji jest zmiana wyra¿enia
Komisja Obrony Narodowej, któr¹ reprezentowa³
senator Grzegorz Banaœ, zaproponowa³a Izbie
wprowadzenie poprawek do nowelizacji
ustawy o powszechnym obowi¹zku
Rzeczypospolitej Polskiej.

Na pytania senatorów odpowiada³
wiceminister obrony narodowej
Zenon Kosiniak-Kamysz.
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„poborowy” oraz „pobór” na odpowiednio zastosowane wyra¿enia „osoba podlegaj¹ca kwalifikacji wojskowej” oraz „kwalifikacja wojskowa”.
Ustawa zawiera ponadto szereg innych przepisów, szczególnie przepisów przejœciowych, które zapewni¹ mo¿liwoœæ wykorzystania na potrzeby kwalifikacji wojskowej danych
zgromadzonych dotychczas na potrzeby poboru. Pozwala rocznikom zg³aszaj¹cym siê do
kwalifikacji wojskowej od pocz¹tku 2009 r. na automatyczne przejœcie do rezerwy z dniem,
w którym orzeczenie w³aœciwej komisji lekarskiej sta³o siê ostateczne. Przepis ten obejmuje równie¿ osoby, które podlegaj¹ obowi¹zkowi stawienia siê do poboru na mocy przepisów obowi¹zuj¹cych do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej nowelizacji.
Senat po dyskusji i g³osowaniach podj¹³ uchwa³ê o wprowadzeniu 6 poprawek do
ustawy. Jedna z nich okreœla termin, w którym przys³uguje odwo³anie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej. Inna poprawka wprowadza do nowelizacji odpowiedzialnoœæ karn¹ za niestawienie siê do wojskowej pracowni psychologicznej. Poprawki Senatu rozpatrzy
teraz Sejm.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o substancjach i preparatach chemicznych
oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja ustawy o substancjach i preparatach chemicznych dostosowuje polskie prawo do wymagañ Unii Europejskiej. W noweli okreœlono przede wszystkim sposób wdro¿enia
nowego unijnego rozporz¹dzenia dotycz¹cego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleñ i stosowania ograniczeñ wobec chemikaliów (rozporz¹dzenie REACH). Ustalono kary za nieprzestrzeganie jego przepisów i wskazano instytucje nadzoruj¹ce. Bêd¹ to Pañstwowa Inspekcja
Sanitarna, Inspekcja Ochrony Œrodowiska, Pañstwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa,
a tak¿e s³u¿ba celna i Pañstwowa Stra¿ Po¿arna.
Nowe rozwi¹zania, zawarte w rozporz¹dzeniu REACH, nak³adaj¹ wiele obowi¹zków na
przedsiêbiorców (producenci, importerzy, dystrybutorzy), dotycz¹cych ochrony cz³owieka
i œrodowiska przed zagro¿eniami stwarzanymi przez chemikalia. Osoby, które z nich siê nie
wywi¹¿¹, bêd¹ podlegaæ sankcjom przewidzianym w ustawie, w tym dotkliwym karom za spowodowanie sytuacji szczególnie groŸnych dla zdrowia ludzi i œrodowiska.
Dostosowanie polskiego prawa do wspólnotowego wi¹¿e siê nie tylko za zmian¹ ustawy
o preparatach i substancjach chemicznych, ale tak¿e z nowelizacj¹ wielu innych ustaw, np.
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, Pañstwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Handlowej, ochronie roœlin, kosmetykach, produktach biobójczych.
Senat po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 7 poprawek. Pierwsza
z nich prawid³owo okreœla odes³anie, które w brzmieniu przyjêtym przez Sejm nie uwzglêdnia³o
zmiany polegaj¹cej na uchyleniu art. 33a w ustawie nowelizowanej.
W kolejnej poprawce Izba zaproponowa³a uzupe³nienie s³owniczka pojêæ ustawowych
o definicjê „rejestruj¹cego”. W ocenie Senatu, takie dzieki temu rozwi¹zaniu legislacyjnemu
bardziej czytelne stan¹ siê te normy karne zawarte w ustawie, które dotycz¹ „rejestruj¹cego”
niewype³niaj¹cego na³o¿onych na niego obowi¹zków.
Zdaniem Izby, niezgodne z zasadami prawid³owej legislacji jest czasowe utrzymanie
w mocy tylko niektórych przepisów rozporz¹dzenia wydanego na podstawie zmienianego
przepisu upowa¿niaj¹cego. O takim zabiegu legislacyjnym œwiadczy u¿yte w art. 12 ust. 1
ustawy sformu³owanie „w zakresie nieobjêtym przepisami rozporz¹dzenia nr 1907/2006”,
które oznacza to samo co „o ile nie s¹ sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy”. Z tego
wzglêdu Senat zaproponowa³ poprawkê, która prawid³owo okreœla zakres czasowego utrzymania w mocy aktów wykonawczych.
Poprawkami Senatu do ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw zajmie siê Sejm.

26 DIARIUSZ SENATU

19

Debata nad programem dzia³alnoœci legislacyjnej
i prac Komisji Europejskiej na 2009 r.
– „Dzia³ajmy ju¿ teraz na rzecz lepszej Europy”
Program przedstawi³a komisarz Komisji Europejskiej do spraw polityki regionalnej Danuta Hübner. Jak stwierdzi³a na wstêpie, praca Komisji w 2009 r. bêdzie w du¿ym stopniu
kontynuacj¹ i koñczeniem wielu inicjatyw podjêtych wczeœniej, a tak¿e okresem dalszego
budowania zdolnoœci Unii Europejskiej do szybkiego dzia³ania.
Jak zaznaczy³a komisarz, „na koniec 2008 r. mo¿emy chyba œmia³o powiedzieæ, i¿ Unia
Europejska ma siê lepiej wtedy, kiedy jesteœmy w stanie pokazaæ, ¿e mo¿emy byæ zjednoczeni, ¿e mo¿emy dzia³aæ szybko”. W systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej Komisja Europejska odgrywa rolê wy³¹cznego inicjatora ró¿nego typu przedsiêwziêæ, w szczególnoœci
o charakterze legislacyjnym.
Rok 2009 bêdzie bardzo intensywnie zwi¹zany z przygotowaniem wszystkich rozwi¹zañ
niezbêdnych dla realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego. Bêdzie te¿ rokiem wyborów
do Parlamentu Europejskiego i uruchomienia prac nad powo³aniem nowej Komisji. „Bêdzie te¿
rokiem decyduj¹cym dla przyjêcia traktatu, rokiem pi¹tej rocznicy wielkiego rozszerzenia,
a tak¿e rokiem dwudziestej rocznicy upadku muru berliñskiego. Wszystkie te wydarzenia bêd¹
mia³y wp³yw na prace Komisji i mog¹ prowadziæ do ustalenia ró¿nego typu dodatkowych zajêæ”
– przypomnia³a komisarz.
W priorytetach Komisji znajduj¹ siê cztery grupy zagadnieñ. Pierwsza dotyczy wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, koniecznoœci dzia³ania na rzecz utrzymania, zapewnienia w Europie
d³ugookresowego wzrostu i trwa³ego zatrudnienia. Zosta³ przygotowany i przyjêty przez Komisjê
pakiet, nazwany pakietem pobudzaj¹cym aktywnoœæ gospodarcz¹, ograniczaj¹cym skutki kryzysu finansowego, skutki kryzysu w gospodarce realnej. Co do zatrudnienia, to przyjêto bardzo
istotny pakiet modernizuj¹cy tak¿e politykê spójnoœci, wprowadzaj¹cy doœæ du¿¹ transzê dzia³añ legislacyjnych na rzecz uproszczenia polityki spójnoœci. S¹ ju¿ realizowane i w Parlamencie
Europejskim, i w Radzie. Komisarz wyrazi³a nadziejê, ¿e stworzy to szansê na przyspieszenie
wykorzystania œrodków europejskich tak¿e w Polsce. Umo¿liwi to te¿ przesuniêcie wiêkszej czêœci œrodków i wykorzystanie jej w³aœnie na pocz¹tku przysz³ego roku, nie zaœ stopniowo do
2013 r. Nad tym pakietem upraszczaj¹cym politykê spójnoœci i przesuwaj¹cym znaczne œrodki
na okres wczeœniejszy odbywaj¹ siê ju¿ w tej chwili prace legislacyjne.
W ramach dzia³añ na rzecz wzrostu zatrudnienia Komisja bêdzie kontynuowa³a prace,
podjête w 2006 r., na rzecz zmniejszania kosztów administracyjnych funkcjonowania Unii Europejskiej. Wi¹¿e siê to tak¿e z dzia³aniami na rzecz dalszego upraszczania legislacji europejskiej. To bêdzie te¿ wa¿ny rok, jeœli chodzi o dalsze otwieranie rynku pracy.
Druga wielka grupa spraw to bêd¹ dzia³ania zwi¹zane z przyjêciem pakietu klimatycznego i generalnie ze zrównowa¿onym rozwojem. Bêdzie to tak¿e rok przygotowañ do szczytu
w Kopenhadze. Dla Europy bêdzie on o tyle wa¿ny, ¿e poka¿e, czy œwiat chce pójœæ t¹ sam¹
œcie¿k¹, któr¹ posz³a Europa, przyjmuj¹c pakiet klimatyczny, czy ta œcie¿ka zostanie przyjêta
przez œwiat, stanie siê bardziej globalna.
Trzecia grupa spraw stanowi to, co nazywa siê w skrócie „Europ¹ obywatelsk¹”. S¹ to te
wszystkie dzia³ania, które dotycz¹ wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci. To jest w tej
chwili doœæ wyraŸnie obecny nurt prac zarówno w Komisji, jak i w Radzie, a tak¿e w Parlamencie
Europejskim. Unia Europejska zobowi¹za³a siê do przyjêcia w 2010 r. wspólnego europejskiego
systemu azylu. W ramach tych dzia³añ na rzecz obywatela znajdzie siê równie¿ wiele inicjatyw
dotycz¹cych ochrony interesów konsumenta. Zostan¹ te¿ podjête dzia³ania na rzecz zwiêkszania poczucia bezpieczeñstwa w Europie. Jest to zwi¹zane z nowymi formami przestêpstw,
w szczególnoœci tych, które dotycz¹ dzieci, a tak¿e na przyk³ad ataków informatycznych.
Czwarta grupa dzia³añ w programie Komisji wi¹¿e siê z czymœ, co ogólnie nazywa siê Europ¹ w œwiecie, czyli z tym wszystkim, co dotyczy relacji Europy i roli Europy w œwiecie. Komisarz D. Hübner podkreœli³a, ¿e z tego punktu widzenia grudniowy szczyt, na którym podjêto
decyzjê o przyjêciu nowego Partnerstwa Wschodniego, by³ bardzo wa¿ny. W marcu odbêdzie

POSIEDZENIA SENATU

20
Program dzia³alnoœci legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej
na rok 2009 przedstawi³a komisarz Komisji Europejskiej
ds. polityki regionalnej Danuta Hübner.

Stanowisko Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej
w tej sprawie zaprezentowa³ podsekretarz
stanu w tym urzêdzie Piotr Serafin.

siê swoista inauguracja nowego Partnerstwa Wschodniego na wspólnym szczycie Unii Europejskiej i szeœciu pañstw, które wchodz¹ do Partnerstwa Europejskiego. „Myœlê, ¿e dla Polski
marzec bêdzie istotnym momentem” – stwierdzi³a komisarz.
W ramach dzia³añ na przysz³y rok przewidziana jest tak¿e kontynuacja wszystkiego, co
dotyczy rozszerzenia, w szczególnoœci negocjacji z Turcj¹ i Chorwacj¹, a tak¿e konkretna pomoc dla Gruzji w ramach zobowi¹zañ, które zosta³y podjête po kryzysie. Niew¹tpliwie najtrudniejsz¹ spraw¹, jeœli chodzi o agendê zewnêtrzn¹, bêdzie próba o¿ywienia negocjacji
w ramach Œwiatowej Organizacji Handlu.
Bardzo wa¿ne bêd¹ te¿ wszystkie dzia³ania, które wi¹¿¹ siê z podtrzymaniem, wznowieniem,
czy te¿ nadaniem nowego rytmu i nowego charakteru wspó³pracy strategicznej ze Stanami Zjednoczonymi, wspó³pracy z now¹ administracj¹. Jak zauwa¿y³a komisarz, byæ mo¿e nowa administracja
amerykañska bêdzie oczekiwaæ bardziej konkretnych, kosztuj¹cych Europê wiêcej tak¿e namacalnie, w sensie finansowym, dzia³añ ni¿ to by³o do tej pory.
Przysz³y rok bêdzie tak¿e rokiem kontynuacji prac Komisji
nad sta³ym ulepszaniem, usprawnianiem systemu wdra¿ania
prawa europejskiego w pañstwach cz³onkowskich. Bêdzie to
równie¿ okres dalszych dzia³añ na rzecz prostszych i lepszych
systemów prawnych, otoczenia prawnego w pañstwach cz³onkowskich i dzia³añ na rzecz realizacji po raz pierwszy wspólnie
przyjêtej deklaracji trzech instytucji: Parlamentu, Rady i Komisji,
na rzecz dialogu na tematy europejskie ze spo³eczeñstwem
europejskim. Rok 2009 bêdzie pierwszym rokiem realizowania
wspólnej deklaracji miêdzyinstytucjonalnej w tym obszarze.
W przedstawionym planie znalaz³o siê w sumie oko³o
osiemdziesiêciu ró¿nego typu dzia³añ formalnych. Wiele
zwi¹zanych bêdzie z sytuacj¹ ekonomiczn¹ Europy.
Komisarz D. Hübner podkreœli³a, ¿e szereg przemian
zwi¹zanych z funkcjonowaniem instytucjonalnym Unii bêdzie zale¿a³o od tego, jak zakoñczy siê dialog z rz¹dem irlandzkim i jakie bêd¹ jego dzia³ania na rzecz przyjêcia traktatu
Z programem dzia³alnoœci
legislacyjnej i prac
lizboñskiego. W odpowiedzi na propozycjê irlandzk¹ Rada
Komisji Europejskiej na rok 2009
bêdzie musia³a przyj¹æ formalnie wszystkie dodatkowe rozzapozna³a siê Komisja Spraw
wi¹zania, które umo¿liwi¹ Irlandczykom ponowne referenUnii Europejskiej, w imieniu
dum. Oczekiwanie jest takie, ¿e traktat wejdzie w ¿ycie w styktórej zabra³ g³os senator
czniu 2010 r.
Edmund Wittbrodt.
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Nastêpnie komisarz D. Hübner odpowiada³a na liczne pytania senatorów.
Stanowisko Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej na temat programu przedstawi³ podsekretarz stanu w tym urzêdzie Piotr Serafin.
Przewodnicz¹cy Komisji Spraw Unii Europejskiej senator Edmund Wittbrodt poinformowa³, ¿e komisja zapozna³a siê z programem dzia³alnoœci legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r.
i nie wnios³a uwag. Uzna³a, ¿e wszystkie cele strategiczne zawarte w tym piêcioletnim planie
Komisji pod takimi has³ami, jak: dobrobyt, solidarnoœæ, bezpieczeñstwo i wzmocnienie Europy
w œwiecie, pozostaj¹ aktualne i s¹ realizowane.

Inicjatywa senacka – uchwa³a w 90. rocznicê wybuchu powstania
wielkopolskiego 1918–1919
Projekt uchwa³y okolicznoœciowej w imieniu wnioskodawców przedstawi³ Izbie wicemarsza³ek Marek Zió³kowski.
W wyniku g³osowania (91 g³osów za) Senat podj¹³ uchwa³ê w 90. rocznicê wybuchu powstania wielkopolskiego 1918–1919:
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, oddaj¹c czeœæ ojcom i dziadom, którzy przed 90
laty trudem zbrojnym i dyplomatyczn¹ zapobiegliwoœci¹ doprowadzili do odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci, sk³ada ho³d uczestnikom zwyciêskiego powstania, które
w latach 1918–1919 kolebkê naszej Ojczyzny, Wielkopolskê, przywróci³o odrodzonej
Rzeczypospolitej.
Od chwili upadku I Rzeczpospolitej w 1795 roku nie by³o powstania narodowego na ziemiach polskich, w którym nie uczestniczyliby ochotnicy rodem znad Warty, Obry i Prosny. To
w Wielkopolsce w latach 1806–1807 dosz³o do pierwszego zwyciêskiego powstania przeciwko
zaborcy pruskiemu, opisanego przez Adama Mickiewicza na kartach «Pana Tadeusza».
¯o³nierz znad Warty uczestniczy³ te¿ w wojnie z Austriakami w 1809 roku, w powstaniu listopadowym, w czasie Wiosny Ludów 1848 roku, kiedy na polach Mi³os³awia i Soko³owa rozstrzyga³y siê losy regionu oraz w powstaniu styczniowym.
Po upadku Napoleona, a szczególnie po upadku powstania listopadowego, pojawi³a siê
idea wielkopolskiej drogi do niepodleg³oœci. By³a to konsekwentna, pe³na uporu i samozaparcia praca organiczna, po³¹czona z gotowoœci¹ do udzia³u w walce zbrojnej. Nie od¿egnywano
siê od udzia³u w kolejnych powstaniach, lecz przez ca³e dziesiêciolecia szykowano siê do tego
jedynego – ostatecznego, zwyciêskiego. Wielkopolski dzia³acz pracy organicznej czêsto by³
¿o³nierzem dwóch powstañ, a równoczeœnie przygotowywa³ spo³eczeñstwo – gospodarczo
i organizacyjnie – do zachowania polskoœci i do przysz³ej walki. Doktor Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski, Edward Raczyñski, Tytus Dzia³yñski, ksi¹dz Piotr Wawrzyniak, ksi¹dz Wac³aw
Bliziñski to postacie wyj¹tkowe z owych czterech pokoleñ, dzia³aczy pracy i walki. Nieprzypadkowo te¿ bohaterowie naszego hymnu pañstwowego, Jan Henryk D¹browski i Józef Wybicki,
osiedli na sta³e w Wielkopolsce.
Powstanie wielkopolskie z lat 1918–1919 by³o jednym z ogniw ³añcucha niepodleg³oœciowych poczynañ, rozpoczêtych Insurekcj¹ Koœciuszkowsk¹ 1794 roku, a zakoñczonych zaanga¿owaniem ¿o³nierzy z tego regionu na frontach wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku,
a nastêpnie w trzecim – tak¿e zwyciêskim – powstaniu œl¹skim. Powstanie wielkopolskie stanowi³o jeden z najwa¿niejszych elementów kszta³towania siê niepodleg³ego pañstwa polskiego odrodzonego dziêki ofiarnoœci spo³eczeñstwa, poœwiêceniu i krwi ¿o³nierza, a tak¿e myœli
niepodleg³oœciowej, pañstwowotwórczej. Wyra¿a³o wolê Narodu, jednego, choæ podzielonego
pomiêdzy trzech zaborców.
Wielkoœæ powstania z lat 1918–1919 polega³a nie tylko na bohaterstwie na polu walki, na
ofierze z ¿ycia ponad dwóch tysiêcy m³odych patriotów, lecz tak¿e na m¹drej organizacji i zapobiegliwoœci, która pozwoli³a funkcjonowaæ regionowi jako oddzielne, niezale¿ne, w pe³ni samowystarczalne pañstwo, a¿ do chwili podpisania traktatu wersalskiego i w³¹czenia Wielkopolski
w granice niepodleg³ej ojczyzny.
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Projekt uchwa³y okolicznoœciowej w 90. rocznicê wybuchu
powstania wielkopolskiego 1918–1919 zg³osi³a grupa senatorów,
któr¹ reprezentowa³ wicemarsza³ek Marek Zió³kowski.

W wyniku powstania z lat 1918–1919 Wielkopolska znów znalaz³a siê w granicach Rzeczypospolitej, a Polska wróci³a do Macierzy, do Wielkopolski, do kolebki swej pañstwowoœci.
Oddaj¹c ho³d powstañcom wielkopolskim czcimy dzielnoœæ w walce i bohaterstwo w pracy – te
walory, bez których odrodzenie naszej Ojczyzny by³oby niemo¿liwe”.

Uchwa³a Senatu w 60. rocznicê uchwalenia
Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
Projekt tej uchwa³y okolicznoœciowej zosta³ wniesiony przez grupê senatorów. W ich
imieniu przedstawi³ go senator Zbigniew Cichoñ, sprawozdawca Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przedstawi³y wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu. Nastêpnie, po jej zaakceptowaniu, Izba zdecydowa³a
o przyjêciu projektu uchwa³y; 74 senatorów g³osowa³o za, 1 – przeciw, 13 wstrzyma³o siê od g³osu.
W wyniku tego g³osowania podjêto uchwa³ê nastêpuj¹cej treœci:
„W dniu 10 grudnia 1948 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjê³a Powszechn¹
Deklaracjê Praw Cz³owieka jako wzorzec przestrzegania praw cz³owieka i stanowienia prawa
przez poszczególne pañstwa.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 60. rocznicê uchwalenia Powszechnej Deklaracji
Praw Cz³owieka stwierdza aktualnoœæ i ¿ywotnoœæ deklaracji oraz przyjmuje j¹ za wzorzec
w stanowieniu prawa.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do ci¹g³ej troski o ochronê praw cz³owieka we
wspó³czesnym œwiecie, uwzglêdniaj¹c uniwersalne wskazania Jana Paw³a II”.

Pozosta³e prace Izby
Senat wprowadzi³ poprawki do:
l
l

ustawy o koncesji na roboty budowlane lub us³ugi,
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego.
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Senat przyj¹³ bez poprawek:
l
l
l

l
l
l

ustawê o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,
ustawê o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych innych ustaw,
ustawê o zmianie ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp³aconych premii gwarancyjnych,
ustawê o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi,
ustawê o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej oraz niektórych innych ustaw,
ustawê o organizacji rynku rybnego.

Oœwiadczenia
Po wyczerpaniu porz¹dku posiedzenia oœwiadczenia z³o¿yli senatorowie: Marek
Zió³kowski, Maciej Grubski, Krzysztof Kwiatkowski, Antoni Motyczka, Stanis³aw Bisztyga, Jan Dobrzyñski, Lucjan Cichosz, Krystyna Bochenek, Bronis³aw Korfanty, Wojciech
Skurkiewicz, Jan Wyrowiñski, Ma³gorzata Adamczak, Maria Pañczyk-Pozdziej, Adam
Massalski, Janina Fetliñska, Tadeusz Gruszka, Waldemar Kraska, Grzegorz Wojciechowski, Czes³aw Ryszka, Roman Ludwiczuk, Krzysztof Majkowski, Kazimierz Jaworski, Eryk Smulewicz, Micha³ Wojtczak, Henryk WoŸniak, Piotr Gruszczyñski, Pawe³
Klimowicz.
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Prezydium Senatu

18 grudnia 2008 r. odby³o siê 31. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego o wyra¿enie zgody na zorganizowanie w gmachu Senatu wystawy
„Harcerski szlak niepodleg³oœci – Wo³yñ”. Wystawê przygotuje Komenda Chor¹gwi £ódzkiej
ZHP im. hm. Aleksandra Kamiñskiego. Harcerze z chor¹gwi ³ódzkiej od 10 lat wspó³pracuj¹
z ukraiñskimi partnerami, odbudowuj¹c i porz¹dkuj¹c polskie cmentarze na Wo³yniu. Prezydium wyrazi³o zgodê na zorganizowanie ekspozycji podczas obchodów Dnia Polonii i Polaków
za Granic¹ – 2 maja 2009 r.
Ponadto ustalono, ¿e wnioski w sprawie organizacji konferencji i wystaw w 2009 r.
w gmachu Senatu rozpatrywane bêd¹ w kontekœcie obchodów og³oszonego przez Senat Roku Polskiej Demokracji. Obowi¹zkiem wnioskodawców jest wykazanie tematycznego zwi¹zku
planowanego wydarzenia (konferencji lub wystawy) z ide¹ roku 2009 jako Roku Polskiej Demokracji. W roku 2009 w Senacie bêd¹ organizowane tylko te konferencje i wystawy – oprócz
imprez ujêtych w przyjêtym ju¿ kalendarium wydarzeñ Roku Polskiej Demokracji – których
przygotowanie nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych kosztów Kancelarii Senatu.
Podczas posiedzenia rozpatrzono tak¿e wniosek przewodnicz¹cego Kaszubskiego Zespo³u Parlamentarnego senatora Kazimierza Kleiny o wyra¿enie zgody na zorganizowanie
w gmachu Senatu konferencji i wystawy poœwiêconej Lechowi B¹dkowskiemu. W lutym 2009
r. mija 25. rocznica œmierci L. B¹dkowskiego, znanego na Pomorzu i w ca³ej Polsce dzia³acza
opozycyjnego, sygnatariusza Porozumieñ Gdañskich z 1980 r. Wystawê przygotuj¹ Kaszubski Zespó³ Parlamentarny, Europejskie Centrum Solidarnoœci oraz Instytut Kaszubski w Gdañsku. Prezydium wyrazi³o zgodê na otwarcie wystawy 18 lutego 2009 r. oraz na zorganizowanie
konferencji towarzysz¹cej tej ekspozycji 24 lutego 2009 r.
Ponadto pozytywnie rozpatrzono wnioski trojga senatorów o przyznanie dodatkowych
kopert poza limitem.
Prezydium zapozna³o siê tak¿e z opini¹ Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, dotycz¹c¹ projektu uchwa³y Prezydium Senatu w sprawie okreœlenia szczegó³owych
zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzêdowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji zwi¹zanej z wykonywaniem mandatu. Podjêto uchwa³ê, zmieniaj¹c¹ dotychczasow¹ uchwa³ê w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad i trybu
otrzymywania przez senatorów dzienników urzêdowych, druków senackich i sejmowych oraz
kopert do korespondencji zwi¹zanej z wykonywaniem mandatu. Doprecyzowuje ona przepisy
dotycz¹ce otrzymywania druków senackich i kopert.
Podczas posiedzenia wys³uchano informacji przedstawionej przez pe³nomocnika szefa
Kancelarii Senatu do spraw organizacji obchodów jubileuszu 20-lecia Senatu i Roku Polskiej
Demokracji Annê Pomianowsk¹-B¹k, dotycz¹cej planowanych na 2009 r. wydatków zwi¹zanych z obchodami Roku Polskiej Demokracji.
Prezydium przyjê³o do wiadomoœci informacjê w sprawie przygotowañ do obchodów Roku Polskiej Demokracji i planowanych wydatków z tym zwi¹zanych. Uzgodniono, ¿e wydatki
zwi¹zane z obchodami Roku Polskiej Demokracji nie mog¹ przekroczyæ przedstawionego preliminarza kosztów. Ewentualne przesuniêcia wewn¹trz dzia³ów s¹ dopuszczalne, zalecono jednak, aby w miarê mo¿liwoœci uzyskaæ jak najwiêksze oszczêdnoœci.
Prezydium zobowi¹za³o pe³nomocnika do okresowego przedstawiania informacji o przebiegu wydarzeñ i wysokoœci ponoszonych przez Kancelariê Senatu wydatków zwi¹zanych
z Rokiem Polskiej Demokracji
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Sprawy polonijne:
I. Prezydium wys³ucha³o informacji przedstawionej przez dyrektora Biura Polonijnego
Kancelarii Senatu Artura Koz³owskiego na temat z³o¿onych wniosków o zlecenia zadañ
w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹ w 2009 r. Zdecydowano, ¿e na nastêpnym posiedzeniu dyrektor dokona ogólnego podzia³u œrodków finansowych wed³ug kierunków i priorytetów finansowania zadañ zleconych w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za
granic¹ w 2009 r.
Prezydium Senatu przyjê³o do wiadomoœci informacjê o planowanych terminach posiedzeñ Prezydium w okresie styczeñ–marzec 2009 r., poœwiêconych rozpatrzeniu wniosków polonijnych.
II. Prezydium Senatu rozpatrzy³o wnioski o dokonanie przesuniêæ œrodków finansowych
na realizacjê zadañ programowych:
l wniosek o dokonanie przesuniêæ œrodków finansowych w ramach umowy zawartej przez
szefa Kancelarii Senatu ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” 11 marca 2008 r. Kwota
przyznanej dotacji pozostaje bez zmian. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie zaakceptowa³o proponowane przesuniêcia;
l wniosek o dokonanie przesuniêæ 59 550 z³ z niewykorzystanej dotacji z umowy nr 15 na
wykorzystanie tej kwoty na program stypendialny, objêty umow¹ nr 14, Fundacji „Semper
Polonia”. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie zaakceptowa³o proponowane przesuniêcia.
Na zakoñczenie posiedzenia rozpatrzono wnioski dwóch senatorów o udzielenie urlopu
i wyra¿ono zgodê na udzielenie im urlopu od wykonywania obowi¹zków senatorskich.
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Z prac komisji senackich
16 grudnia 2008 r.
Podczas swego posiedzenia senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej zapoznali
siê z informacj¹ rz¹du o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odby³o siê 11–12 grudnia 2008 r.
Przedstawi³ j¹ podsekretarz stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin.
Posiedzenie Rady Europejskiej poprzedzi³o wyst¹pienie Hansa-Gerta Pötteringa, przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego. Potem nast¹pi³a wymiana pogl¹dów.
W czasie grudniowego posiedzenia Rada Europejska zatwierdzi³a europejski plan
naprawy gospodarczej, odpowiadaj¹cy oko³o 1, 5% PKB Unii Europejskiej, czyli oko³o
200 mld EUR. Plan ten tworzy wspólne ramy dzia³añ podejmowanych przez pañstwa
cz³onkowskie i przez Uniê Europejsk¹, aby zapewniæ ich spójnoœæ i w ten sposób zmaksymalizowaæ efekty.
Rada Europejska osi¹gnê³a tak¿e porozumienie w sprawie pakietu
energetyczno-klimatycznego, co powinno umo¿liwiæ zakoñczenie prac nad tym pakietem
z udzia³em Parlamentu Europejskiego do koñca roku. Porozumienie to pozwoli Unii Europejskiej wype³niaæ zobowi¹zania, podjête w tej dziedzinie w 2007 r. i zachowaæ przewodni¹ rolê w dzia³aniach na rzecz osi¹gniêcia ambitnego i kompleksowego porozumienia
ogólnoœwiatowego w Kopenhadze w przysz³ym roku. Rada Europejska wyrazi³a wolê nadania nowego impulsu europejskiej polityce bezpieczeñstwa i obrony przez podjêcie konkretnych decyzji w odpowiedzi na nowe wyzwania zwi¹zane z bezpieczeñstwem.
Ponadto Rada Europejska omówi³a kwestie maj¹ce stanowiæ odpowiedŸ na obawy wyra¿one w referendum irlandzkim i okreœli³a dzia³ania maj¹ce umo¿liwiæ wejœcie w ¿ycie
Traktatu z Lizbony przed koñcem 2009 r.
Senatorowie zapoznali siê ze szczegó³ami, zawartymi w dokumencie rz¹dowym,
dotycz¹cym g³ównych kwestii, poruszanych na posiedzeniu Rady Europejskiej: Traktatu
z Lizbony, niezbêdnego elementu pozwalaj¹cego rozszerzonej Unii na dzia³anie w sposób bardziej wydajny, demokratyczny i skuteczny; spraw gospodarczych i finansowych,
w tym kryzysu gospodarczego, finansowego i europejskiego planu naprawy gospodarczej, wspólnej polityki rolnej, energii i zmian klimatycznych. W dokumencie omówiono
tak¿e stosunki zewnêtrzne oraz europejsk¹ politykê bezpieczeñstwa i obrony, w tym europejsk¹ politykê s¹siedztwa.
***
Podczas swego posiedzenia Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
rozpatrywa³a projekt uchwa³y Prezydium Senatu zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie zasad
korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieœcie sto³ecznym Warszawie oraz
wysokoœci œrodków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów dzia³alnoœci senatora.
W posiedzeniu uczestniczyli dyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Roman Kapeliñski i dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Œwi¹tecki.
Po dyskusji i w wyniku g³osowania komisja postanowi³a jednog³oœnie wyraziæ pozytywn¹ opiniê o rozpatrywanym projekcie uchwa³y Prezydium Senatu. Zastrze¿enia senatorów
budzi³ jedynie § 5 ust. 2, który stanowi, ¿e refundacji nie podlegaj¹ koszty noclegów zwi¹zanych z odbywanymi poza Warszaw¹ posiedzeniami klubów i kó³ senackich lub parlamentarnych. Poparcie tej propozycji komisja postanowi³a uzale¿niæ od wprowadzenia identycznych
rozwi¹zañ w Sejmie.
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***
Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
rozpatrzy³a wnioski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dotycz¹ce przesuniêæ w ramach dotacji przyznanych na rok 2008.
Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Koz³owski przedstawi³ opiniê kancelarii, dotycz¹c¹ wniosku Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o dokonanie przesuniêæ œrodków
finansowych w ramach umowy zawartej 11 marca 2008 r. przez szefa Kancelarii Senatu ze
stowarzyszeniem. Dyrektor poinformowa³, ¿e proponowane przesuniêcia nie powoduj¹ skutków prawnych i finansowych w bud¿ecie Kancelarii Senatu przeznaczonym na opiekê nad Poloni¹ i Polakami za granic¹. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaproponowa³o, by œrodki
zaoszczêdzone lub niewykorzystane na poszczególne programy zosta³y przesuniête na inne
wczeœniej zaplanowane zadania o niewystarczaj¹cej dotacji.
W dyskusji g³os zabrali senatorowie Stanis³aw Gogacz, Janina Fetliñska, Piotr Zientarski
i Andrzej Person. W jej wyniku komisja jednog³oœnie popar³a opiniê Kancelarii Senatu, dotycz¹c¹ przedstawionego wniosków.
Podczas posiedzenia dyrektor Biura Polonijnego A. Koz³owski przedstawi³ tak¿e informacjê na temat liczby wniosków o zlecenie zadañ w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹ na rok 2009, które wp³ynê³y do Kancelarii Senatu, z podzia³em na obszary geograficzne
i poszczególne programy. To m.in.: wspieranie rozwoju polonijnej oœwiaty i nauki, promowanie
kultury polskiej i ochronê dziedzictwa narodowego poza granicami, wspieranie organizacji polonijnych i polskich za granic¹, promocja spraw polonijnych, pomoc charytatywna œrodowiskom
polonijnym i polskim za granic¹, promocja spraw polonijnych.
W dyskusji wziêli udzia³ senatorowie Tadeusz Skorupa, Roman Ludwiczuk, S. Gogacz,
Marek Konopka, A. Person, Maria Pañczyk-Pozdziej i Andrzej Szewiñski.
Podczas posiedzenia poruszono tak¿e kwestiê dostarczania materia³ów na posiedzenia komisji. Dyrektor poinformowa³, ¿e biuro polonijne przygotowuje nowy wzór formularza, który bêdzie zawiera³ niezbêdn¹ informacjê o podmiotach wnioskuj¹cych do
Kancelarii Senatu o dotacjê.

17 grudnia 2008 r.
Na swym posiedzeniu Komisji 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, zaopiniowano nastêpuj¹ce projekty aktów prawnych UE.
Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1
l

l

Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Rady ustanawiaj¹cego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybo³ówstwa;
COM(2008) 721, sygn. Rady UE 15694/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Referent: senator Stanis³aw Gorczyca.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Andrzej Dycha.
Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt rozporz¹dzenia Rady.
Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹cej dyrektywy
2006/48/WE i 2006/49/WE w odniesieniu do banków powi¹zanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy w³asnych, du¿ych ekspozycji, uzgodnieñ w zakresie nadzoru i zarz¹dzania kryzysowego; COM(2008) 602, sygn. Rady UE 13713/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Finansów.
Referent: senator Jan Wyrowiñski.
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l

l

Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Ludwik Kotecki.
Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.
Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu
elastycznoœci, sygn. Rady UE 16460/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Finansów.
Referent: senator Mariusz Witczak.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu L. Kotecki.
Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady.
Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana prze komisjê:
– w trybie art. 6 ust. 1 – COM(2008) 562, 565, 711, 728, 749;
– w trybie art. 8 ust. 1 – propozycja na³o¿enia ostatecznych œrodków antydumpingowych i pobrania ce³ tymczasowych na³o¿onych na import przetworzonych lub zakonserwowanych mandarynek pochodz¹cych z Chin.
***

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci odby³o siê pierwsze czytanie projektu uchwa³y w 60. rocznicê uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka.
W posiedzeniu uczestniczy³a przedstawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
Beata Mandylis. Wnioskodawców reprezentowa³ senator Piotr £.J. Andrzejewski, obecny by³
tak¿e wicemarsza³ek Marek Zió³kowski.
Projekt uchwa³y przedstawi³ senator wnioskodawca P.£.J. Andrzejewski.
W trakcie dyskusji nad rozpatrywanym projektem senator Leon Kieres zaproponowa³
wprowadzenie do jego tekstu jednej poprawki. Przewodnicz¹cy obradom senator Krzysztof
Kwiatkowski przedstawi³ wniosek o przyjêcie projektu uchwa³y z t¹ poprawk¹.
W wyniku g³osowania (8 g³osów za i 1 wstrzymuj¹cy siê) po³¹czone komisje zaakceptowa³y przedstawiony wniosek. Nastêpnie poddano pod g³osowanie wniosek o przyjêcie tekstu
jednolitego uchwa³y wraz z wczeœniej przyjêt¹ poprawk¹. Komisja jednog³oœnie – 9 g³osami –
przyjê³a przedstawiony wniosek.
Ustalono, ¿e stanowisko po³¹czonych komisji przedstawi Izbie senator Zbigniew Cichoñ.
***
Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej przyst¹piono do pierwszego czytania
projektu uchwa³y w sprawie uczczenia 25. rocznicy przyznania Lechowi Wa³êsie Pokojowej
Nagrody Nobla. Projekt przedstawi³ senatorom wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
„Minê³o æwieræ wieku od momentu, kiedy komitet norweskiego parlamentu, Stortingu,
przyzna³ Lechowi Wa³êsie Pokojow¹ Nagrodê Nobla.
Wyró¿nienie, które w 1983 roku spotka³o elektryka ze Stoczni Gdañskiej, przywódcê
strajkowego i lidera pierwszych w bloku komunistycznym wolnych zwi¹zków zawodowych by³o
przede wszystkim wyrazem uznania dla «Solidarnoœci» – masowego, 10-milionowego ruchu
spo³ecznego, który w sposób pokojowy przeciwstawi³ siê totalitarnej w³adzy i podj¹³ próbê budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Symbolem tego ruchu – jednocz¹cego ludzi o rozmaitych przekonaniach – sta³ siê Lech
Wa³êsa.
W trudnym czasie stanu wojennego Nagroda Nobla dodawa³a si³ Polakom, umocni³a determinacjê cz³onków zdelegalizowanego Zwi¹zku i rodzi³a nadziejê na wolnoœæ.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje ho³d wszystkim ludziom «Solidarnoœci» i jej historycznemu przywódcy Lechowi Wa³êsie, ¿ywej legendzie pokojowej i zwyciêskiej walki naszego narodu o ¿ycie w niepodleg³ej, wolnej i demokratycznej OjczyŸnie.
Lech Wa³êsa jest i bêdzie tej walki niezniszczalnym symbolem”.
Po zapoznaniu siê z projektem uchwa³y i przeprowadzeniu dyskusji senatorowie ustalili,
¿e Komisja Ustawodawcza bêdzie kontynuowa³a nad nim prace.
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18 grudnia 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

l

l

l

Wniosek dotycz¹cy decyzji Rady dotycz¹cej wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektyw¹ 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, goŸdzika (Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru
kwiatu; COM (2008) 754, sygn. Rady UE 16271/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Œrodowiska.
Referent: senator Grzegorz Wojciechowski.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Maciej Trzeciak.
Komisja Spraw Unii Europejskiej nie popar³a projektu decyzji Rady i przyjê³a opiniê
w tej sprawie.
Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Rady zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr
1255/96 zawieszaj¹ce czasowo c³a autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre
produkty przemys³owe, rolne i rybne; COM (2008) 808, sygn. Rady UE 16273/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Gospodarki.
Referent: senator Piotr G³owski.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Marcin Korolec.
Komisja Spraw Unii Europejskiej nie popar³a projektu rozporz¹dzenia Rady i przyjê³a
opiniê w tej sprawie.
Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Rady ustalaj¹cego uprawnienia do po³owów na
2009 r. i zwi¹zane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na
wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na
wodach, na których wymagane s¹ ograniczenia po³owowe; COM (2008) 709, sygn.
Rady UE 15578/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Referent: senator Stanis³aw Gorczyca.
Przedstawiciel rz¹du: sekretarz stanu Kazimierz Plocke.
Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt rozporz¹dzenia Rady.
Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê:
– w trybie art. 6 ust. 1 – COM(2008) 797, 793, 788, 787, 783, 753, 715, 697, 690, 648,
647, 786, sygn. Rady 16561/08;
– w trybie art. 6 ust. 4 – COM(2008) 792.
***

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Unii
Europejskiej podjêto uchwa³ê w sprawie sytuacji pos³ów na Sejm Republiki Litewskiej posiadaj¹cych Kartê Polaka.
W posiedzeniu wziêli udzia³ przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych – sekretarz
stanu Jan Borkowski i wicedyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech Tyciñski.
Sytuacjê pos³ów, reprezentuj¹cych Akcjê Wyborcz¹ Polaków na Litwie w Sejmie Republiki
Litewskiej, Waldemara Tomaszewskiego i Micha³a Mackiewicza przedstawi³ wiceminister
J. Borkowski. Jak poinformowa³, grupa pos³ów konserwatywnych (m.in. Gintaras Songaila i europose³ Vytautas Lancbergis) poda³a w w¹tpliwoœæ ich lojalnoœæ wobec pañstwa litewskiego ze
wzglêdu na posiadanie przez nich Karty Polaka. W ich opinii, Karta Polaka zawiera zobowi¹za-
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nia wobec pañstwa polskiego, uniemo¿liwia wiêc sprawowanie mandatu parlamentarnego na
Litwie. Zdaniem litewskiego MSZ, sytuacja taka nie ma miejsca, a Karta Polaka odzwierciedla
tylko przynale¿noœæ do narodu polskiego. Tymczasem departament prawa Sejmasu dopatrzy³
siê w tekœcie karty treœci maj¹cych tworzyæ zale¿noœci wobec pañstwa polskiego. Jak poinformowa³ wiceminister Jan Borkowski, przewodnicz¹cy litewskiego Sejmu uzale¿nia swoj¹ decyzjê
i dalsze postêpowanie od stanowiska sejmowego komitetu ds. prawa i praworz¹dnoœci. Je¿eli
sprawa trafi do s¹du konstytucyjnego, a ten uzna, ¿e Karta Polaka stanowi przysiêgê obcemu
pañstwu, obu pos³om grozi utrata poselskiego mandatu.
Senator W³odzimierz Cimoszewicz wyrazi³ opiniê, ¿e przedstawiony po³¹czonym komisjom projekt uchwa³y nie spe³nia zamierzonych celów politycznych. Senator Edmund Wittbrodt
zg³osi³ propozycjê, by tekst uchwa³y zosta³ opracowany wspólnie przez prezydia komisji i senatora W. Cimoszewicza. Komisje przyjê³y tê propozycjê.
Nastêpnie w wyniku g³osowania komisje jednog³oœnie, 14 g³osami, przyjê³y treœæ uchwa³y przygotowanej wspólnie przez prezydia komisji i senatora W. Cimoszewicza, a przedstawionej przez senatora Leona Kieresa.
W uchwale zwrócono siê z apelem do parlamentu litewskiego, a konkretnie do przewodnicz¹cego litewskiego Sejmu Arunasa Valinskasa, o prawid³ow¹ interpretacjê zapisów ustawy o Karcie Polaka.
W uchwale napisano: „Komisje z zaniepokojeniem obserwuj¹ dzia³ania, których celem
mo¿e byæ podwa¿enie mandatu Waldemara Tomaszewskiego oraz Micha³a Mackiewicza, pos³ów na Sejm Republiki Litewskiej, posiadaj¹cych Kartê Polaka.
Podstaw¹ tych dzia³añ jest przekonanie, ¿e fakt posiadania przez te osoby Karty Polaka
mo¿e podwa¿aæ ich lojalnoœæ wobec pañstwa litewskiego.
W tej sytuacji stwierdzamy, ¿e intencj¹ polskiego ustawodawcy nie by³o i nie jest nak³adanie na Polaków ¿yj¹cych w innych krajach jakichkolwiek obowi¹zków koliduj¹cych z ich powinnoœciami wobec pañstw, których s¹ obywatelami.
Ustawa o Karcie Polaka przyznaje jej posiadaczom pewne uprawnienia na terenie pañstwa polskiego, ca³kowicie zgodne ze wspó³czesnymi standardami praw cz³owieka. Postanowienia ustawy, w tym prawo do swobodnego wyra¿ania to¿samoœci narodowej, s¹ w pe³ni
zgodne z prawem litewskim, Traktatem miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹
o przyjaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy, jak i Konwencj¹ Ramow¹ Rady Europy o ochronie mniejszoœci narodowych.
Przedstawiaj¹c to stanowisko, wyra¿amy nadziejê, ¿e decyzje Sejmu Republiki Litewskiej w tej sprawie bêd¹ wzmacnia³y nasz¹ dobros¹siedzk¹ wspó³pracê i potwierdz¹ nasz
wspólny szacunek dla wartoœci demokratycznego pañstwa prawa”.
W. Tomaszewski i M. Mackiewicz Karty Polaka otrzymali 16 czerwca 2008 r., podczas wizyty prezydenta Lecha Kaczyñskiego na Litwie.
Przewodnicz¹cy Komicji Spraw Unii Europejskiej E. Wittbrot powiedzia³ dziennikarzom,
¿e komisje podjê³y uchwa³ê, gdy¿ s¹ zaniepokojone interpretacj¹ Karty Polaka w Parlamencie
Litewskim. Zdaniem polskich senatorów, posiadanie Karty Polaka nie stanowi przes³anek do
twierdzenia o braku lojalnoœci wobec pañstwa litewskiego. „Uwa¿amy, ¿e Karta Polaka jest Ÿle
interpretowana przez stronê litewsk¹, bo ona nie zobowi¹zuje nikogo, aby reprezentowa³ interesy Polski, tylko symbolizuje przynale¿noœæ narodow¹” – doda³ senator.
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Kronika senacka
17 grudnia 2008 r. przy œpiewie kolêd pos³owie i senatorowie dzielili siê op³atkiem.
W uroczystoœci uczestniczy³ arcybiskup Kazimierz Nycz.
Metropolita warszawski ¿yczy³ parlamentarzystom spêdzenia œwi¹t w pokoju i radoœci
wraz z rodzinami, przyjació³mi. „¯yczê wam, abyœcie nabrali zdrowego dystansu, który jest potrzebny na ca³y rok, ¿eby w³aœciwie oceniaæ sprawy” – powiedzia³. Podkreœli³, ¿e œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ „œwiêtami ludzkiej godnoœci”. „Bóg w Jezusie Chrystusie opuszcza niebo
i staje siê jednym z nas po to, by nas zbawiæ i staæ siê solidarnym z ka¿dym cz³owiekiem” – mówi³. Jak doda³, to w³aœnie jest podstawa do wszystkich ¿yczeñ, które sobie sk³adamy i przyjmujemy. Arcybiskup mówi³ tak¿e o pragnieniu pokoju nie tylko na œwiêta, ale te¿ na ca³y rok.
Marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz ¿yczy³ pos³om i senatorom spokoju „nie tylko na
³onie rodziny, ale i w parlamencie”. „Jesteœmy w miejscu, które jest miejscem naturalnych konfliktów, gdzie czêsto emocje bior¹ górê, ale wigilia i moment ³amania siê op³atkiem jest tym
czasem, gdzie emocje zostawiamy za sob¹. Przebaczamy wszystkim, stajemy siê – przynajmniej w tym czasie – lepsi” – powiedzia³ marsza³ek.
Marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski podkreœli³: „Spieramy siê o to, jak rozumieæ dobro,
dobro poszczególnego cz³owieka, jak je zdefiniowaæ w ca³ej wielkiej zbiorowoœci spo³eczeñstwa,
narodu. Musi byæ taki spór, ale i s¹ takie chwile, kiedy mo¿na dotkn¹æ Ÿród³a dobra (...), które nie
dzieli, a ³¹czy, nie wywo³uje sporów, ale zawiera m¹dr¹, g³êbok¹ refleksjê”. Skoro przed dwoma tysi¹cami lat trzech króli mog³o stan¹æ razem przy stajence betlejemskiej, „to wydaje siê rzecz¹ naturaln¹, aby dzisiaj obok siebie mogli staæ pos³owie i senatorowie PiS, PSL, Lewicy” – stwierdzi³
marsza³ek B. Komorowski. „¯yczê, aby takie chwile w ¿yciu zdarza³y siê czêœciej” – doda³.
***
18 grudnia 2008 r., w przerwie obrad 24. posiedzenia Senatu, odby³o siê spotkanie op³atkowe senatorów i pracowników Kancelarii Senatu z udzia³em duszpasterza parlamentarzystów ks. Piotra Pawlukiewicza.
Uroczystoœæ rozpoczêto kolêd¹ „Wœród nocnej ciszy”. „Ta kolêda mówi o tym, ¿e mamy
czym prêdzej pospieszaæ do Betlejem. Jesteœmy w³aœnie teraz w tym Betlejem i dlatego myœlê,
¿e dziœ i jutro bêdziemy na siebie patrzeæ z pe³n¹ ¿yczliwoœci¹ i bêdziemy przebaczaæ tym, którzy nas najbardziej denerwuj¹” – powiedzia³ marsza³ek Bogdan Borusewicz.
Nastêpnie, zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹, harcerze przekazali marsza³kowi Betlejemskie
Œwiate³ko Pokoju. Tegoroczn¹ ide¹ przekazywania œwiat³a jest niesienie p³omienia braterstwa.
Marsza³ek B. Borusewicz podziêkowa³ harcerzom za kolêdê oraz œwiat³o betlejemskie. „Ten
p³omyk ma du¿¹ si³ê, bo sprawia, ¿e chocia¿ na chwilê zaprzestajemy sporów i niezale¿nie od tego, z jakim jesteœmy zwi¹zani ugrupowaniem, patrzymy na siebie z ¿yczliwoœci¹. Na pewno ogrzejemy siê przy tym œwietle i bêdê o nim przypomina³ co pewien czas senatorom” – powiedzia³.
Duszpasterz parlamentarzystów ks. P. Pawlukiewicz odczyta³ ewangeliê œw. £ukasza
o narodzeniu Pana. Nawi¹zuj¹c do symbolu œwiat³a, duszpasterz ¿yczy³ senatorom, by dostrzegli w swoim ¿yciu „Bo¿¹ œwiat³oœæ”. „Kto ma œwiat³oœæ Chrystusow¹, ten umie przewidywaæ przysz³oœæ. ¯yczê wiêc pañstwu prawdziwego œwiat³a Bo¿ego, abyœcie potrafili
przewidywaæ pewne rzeczy w waszym osobistym ¿yciu i ¿ebyœcie mogli przewidzieæ drogê dla
naszego narodu, która zaowocuje mi³oœci¹ i pokojem w naszych sercach”.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t marsza³ek B. Borusewicz ¿yczy³ wszystkim spokoju, ¿yczliwoœci, pokoju w rodzinie, a politykom tak¿e wsparcia i zrozumienia wyborców, którzy powinni byæ przekonani, ¿e politycy kieruj¹ siê dobrem Polski – tym jedynym i najwa¿niejszym
drogowskazem.
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Bo¿onarodzeniowe spotkanie
op³atkowe w Senacie.

„Wa¿ne, abyœmy byli dobrze rozumiani przez naszych wyborców i ¿eby mieli oni œwiadomoœæ, ¿e kierujemy siê ich dobrem, które w moim najg³êbszym przekonaniu jest dla nas wszystkich najwa¿niejszym wskazaniem” – podkreœli³ marsza³ek.
***
27 grudnia 2008 r. w Poznaniu odby³y siê uroczyste obchody 90. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Organizatorami obchodów byli wojewoda wielkopolski i marsza³ek województwa wielkopolskiego. Patronat honorowy nad obchodami objêli prezydent
Lech Kaczyñski, prymas Polski kard. Józef Glemp, marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski,
marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz i premier Donald Tusk.
Uroczyste obchody 90. rocznicy wybuchu powstania rozpoczê³y siê od z³o¿enia kwiatów
na mogile gen. Stanis³awa Taczaka. W g³ównych uroczystoœciach pod pomnikiem Powstañ-
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ców Wielkopolskich w Poznaniu wziêli udzia³ prezydent L. Kaczyñski, premier Donald Tusk,
wicemarsza³ek Senatu Marek Zió³kowski i przedstawicieli w³adz samorz¹dowych.
„Wielkopolanie sami wywalczyli sobie niepodleg³oœæ” – zaznaczy³ prezydent L. Kaczyñski.
„Je¿eli obchodzimy dziœ 90. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, nie mo¿emy zapomnieæ o Powstaniu Wielkopolskim. Nie mo¿emy zapomnieæ o tej bardzo istotnej czêœci naszego kraju, z jej tradycj¹, ze swoim sposobem myœlenia, ze swoim typem nowoczesnoœci.
Pamiêtamy o tym tak samo, jak pamiêtamy o tym, ¿e przed ponad tysi¹cem lat tu w³aœnie, na terenie Wielkopolski, w Poznaniu i GnieŸnie, powstawa³o nasze pañstwo” – powiedzia³ prezydent.
Premier Donald Tusk podkreœli³, ¿e zwyciêstwo powstañców nie by³o przypadkiem historii.
Jak zaznaczy³, praca organiczna, odwaga oraz rozwaga to trzy czynniki, które przyczyni³y siê do
zwyciêstwa Powstania Wielkopolskiego. „To w³aœnie tu, w Wielkopolsce, do powstania przygotowywa³y siê ca³e pokolenia. To tutaj, zanim zabrzmia³y salwy powstañcze, przez stulecia trwa³a
wielka cywilizacyjna konfrontacja (...) z przeciwnikiem niezwykle groŸnym. To tu Polacy pokazali,
¿e potrafi¹ nie tylko siê biæ, ale tak¿e budowaæ i organizowaæ siê, (...) mimo ¿e po drugiej stronie
stali Niemcy – przys³owiowo dobrzy gospodarze” – powiedzia³ premier. Podkreœli³ tak¿e, ¿e jest to
jedno z niewielu polskich œwi¹t historycznych, które mo¿emy czciæ z uœmiechem na twarzy.
Na zakoñczenie uroczystoœci pod pomnikiem odczytano apel poleg³ych i z³o¿ono wieñce.
PóŸniej uczestnicy spotkania przeszli do poznañskiej fary, gdzie odprawiono mszê œw. w intencji
powstañców. W uroczystej liturgii pod przewodnictwem metropolity gnieŸnieñskiego abp Henryka
Muszyñskiego uczestniczy³ prezydent L. Kaczyñski. Metropolita poznañski abp Stanis³aw G¹decki podkreœli³ w homilii, ¿e nie wolno sprowadzaæ znaczenia Powstania Wielkopolskiego jedynie do
przywrócenia niepodleg³oœci Wielkopolsce. Oceni³, ¿e równie¿ w czasach obecnych przed Polakami stoj¹ bardzo powa¿ne zadania. „90 lat temu Wielkopolska udowodni³a, ¿e Polacy potrafi¹
wiele osi¹gn¹æ w warunkach nieporównywalnie trudniejszych ni¿ dzisiejsze. Dziœ nasza obecnoœæ
w Unii Europejskiej stawia przed polskim spo³eczeñstwem nowe zadanie” – powiedzia³.
Punktem kulminacyjnym uroczystoœci by³o multimedialne widowisko artystyczne
„27grudnia.pl”, bêd¹ce artystyczn¹ rekonstrukcj¹ zdarzeñ z Powstania Wielkopolski, wyre¿yserowane przez Filipa Bajona z udzia³em m.in. Daniela Olbrychskiego i Andrzeja Seweryna.
Obejrza³o je kilka tysiêcy osób. Scenografiê placu Wielkopolskiego zdominowa³y olbrzymi fortepian – symbol roli, jak¹ odegra³ w powstaniu dyplomata i pianista Ignacy Jan Paderewski –
oraz olbrzymia pikielhauba – symbol pruskiej dominacji w Wielkopolsce w latach zaborów.
Oprócz scen batalistycznych na wielkich monitorach zaprezentowano fabularyzowane zapisy
reporterskie wydarzeñ z grudnia 1918 roku; zainscenizowano te¿ przysiêgê ¿o³nierzy Armii Wielkopolskiej. Nastêpnie przed widzami przemaszerowa³ korowód z postaciami historycznymi z lat walki
o odzyskanie niepodleg³oœci po rozbiorach Polski. Na zakoñczenie odby³ siê pokaz sztucznych ogni,
z hymnem Unii Europejskiej – „Od¹ do radoœci” Ludwiga van Beethovena jako ilustracj¹ muzyczn¹.
W poznañskim Muzeum Narodowym otwarto w sobotê wystawê „Zrodzone w powstaniu...”. Zaprezentowane na niej m.in. chor¹gwie, sztandary, mundury i oznaki rozpoznawcze,
odznaki pami¹tkowe, broñ, a tak¿e oporz¹dzenie, dokumenty, fotografie i druki dokumentuj¹ce historiê powstania.
Obchody w Poznaniu zakoñczy³ koncert „Wolnoœci dla nas idzie czas. W 90. rocznicê Powstania Wielkopolskiego”.
Powstanie Wielkopolskie wybuch³o 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i by³o najwiêkszym
zrywem niepodleg³oœciowym na terenie zaborów, zakoñczonym zwyciêstwem. Dziêki niemu
mieszkañcy Wielkopolski odzyskali wolnoœæ, a ziemie stanowi¹ce kolebkê naszej pañstwowoœci wróci³y do Polski. Wielkopolanie wnieœli do II Rzeczpospolitej dobrze rozwiniête gospodarczo tereny oraz znakomicie uzbrojon¹ 120-tysiêczn¹ armiê, która odegra³a wa¿n¹ rolê
w zwyciêskiej wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919–1920 r.
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