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Posiedzenia Senatu
3. posiedzenie Senatu
W dniach 19 i 20 grudnia 2007 r. odby³o siê 3. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Krystyna Bochenek, Zbigniew Romaszewski i Marek Zió³kowski.
Porz¹dek posiedzenia Izby obejmowa³:
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 – Karta Nauczyciela,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy wewnêtrznej miêdzy przedstawicielami rz¹dów pañstw cz³onkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie
z Umow¹ o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje siê czêœæ czwart¹ Traktatu WE, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.,
l debatê nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2008 r.,
l informacjê Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok 2006 wraz z uwagami o stanie
przestrzegania praw dziecka,
l informacjê Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2006 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela,
l drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej,
l drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa,
l drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego,
l odwo³anie przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci,
l wybór senatorów do sk³adu Krajowej Rady S¹downictwa.
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz
ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym,*
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks
postêpowania karnego,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu,
l zmiany w sk³adzie komisji senackich.

Senat minut¹ ciszy uczci³ pamiêæ Ryszarda Reiffa
Senatorowie minut¹ ciszy uczcili pamiêæ Ryszarda Reiffa, senatora I kadencji, przewodnicz¹cego Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granic¹, cz³onka Komisji Obrony Narodowej
i Komisji Konstytucyjnej, zmar³ego w Warszawie 9 grudnia 2007 r.

Betlejemskie Œwiat³o Pokoju w Senacie
Przed rozpoczêciem posiedzenia na salê obrad przybyli harcerze z hufca Pruszków wraz
z zastêpc¹ naczelnika Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego harcmistrzem Krzysztofem Budziñskim,
by zgodnie z tradycj¹ przekazaæ Izbie Betlejemskie Œwiat³o Pokoju.
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Sk³adaj¹c senatorom najserdeczniejsze ¿yczenia pogodnych, radosnych, rodzinnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i szczêœliwego Nowego Roku, harcmistrz K. Budziñski
przypomnia³, ¿e Betlejemskie Œwiat³o Pokoju symbolizuje uczucia piêkna, przyjaŸni, mi³oœci do innych ludzi, tego wszystkiego, co w cz³owieku najpiêkniejsze i najbardziej wartoœciowe. Co roku ma ono swoje przes³anie, które w tym roku brzmi: stawiajmy wyzwania,
œwieæmy przyk³adem.
Zastêpca naczelnika Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego podkreœli³, ¿e rok 2008 jest dla
zwi¹zku rokiem szczególnym. Przypada w nim 90. rocznica powstania Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego i 50. rocznica powstania ruchu dru¿yn „Nieprzetartego Szlaku”. „Nieprzetarty Szlak”
to harcerska s³u¿ba na rzecz niepe³nosprawnych – dzieci i doros³ych – którym harcerscy
instruktorzy staraj¹ siê pokazaæ piêkno œwiata, piêkno ich kraju i których staraj¹ siê uczyæ
rzeczy przydatnych w codziennym ¿yciu.
Harcmistrz wyrazi³ nadziejê, ¿e w nadchodz¹cym roku senatorowie bêd¹ wspieraæ dzia³ania zwi¹zku.
W imieniu wszystkich senatorów marsza³ek Bogdan Borusewicz podziêkowa³ harcerzom
za przyniesienie do Senatu Betlejemskiego Œwiat³a Pokoju i za przekazanie jego tegorocznego przes³ania.

Senat popar³ nowelizacjê ustawy – Karta nauczyciela
i opowiedzia³ siê za zwiêkszeniem kwoty bazowej dla nauczycieli
Senatorowie przyjêli nowelizacjê Karty Nauczyciela, która zak³ada zwiêkszenie kwoty
bazowej, s³u¿¹cej do obliczenia œredniego wynagrodzenia nauczycieli. Umo¿liwi to podwy¿kê
p³ac nauczycieli w przysz³ym roku. Nowelizacja, na wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, zosta³a przyjêta jednomyœlnie. Za g³osowa³o 59 senatorów.
Zgodnie z nowelizacj¹ Karty Nauczyciela, w roku 2008 kwota bazowa wyniesie 2074,
15 z³, czyli bêdzie wy¿sza o 10% w stosunku do obowi¹zuj¹cej w roku poprzednim. Razem
z obni¿eniem w 2008 roku sk³adki rentowej o 6% p³ace nauczycieli maj¹ wzrosn¹æ o 16%.
Zwiêkszeniu kwoty bazowej towarzyszyæ bêdzie zwiêkszenie przysz³orocznej subwencji oœwiatowej o 1,85 mld z³. Wraz ze œrodkami, które ju¿ wczeœniej by³y zapisane w projekcie bud¿etu na zwiêkszenie subwencji, da to 2, 7 mld z³ na podwy¿ki.
Podczas debaty senackiej nad nowelizacj¹ Karty Nauczyciela senatorowie przypominali, ¿e Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie ocenia wysokoœæ proponowa-
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nych podwy¿ek i zapowiada zorganizowanie w po³owie stycznia 2008 r. manifestacji
w Warszawie.
W odpowiedzi wiceminister edukacji Krystyna Szumilas przekonywa³a, ¿e „mo¿liwoœci podniesienia p³ac s¹ ograniczone przez bud¿et i tylko w jego ramach mo¿na siê poruszaæ”. Podkreœla³a, ¿e projekt bud¿etu na przysz³y rok, nad którym nadal pracuje Sejm,
zosta³ przygotowany przez poprzedni rz¹d, a obecny rz¹d wprowadzi³ do niego tylko konieczne zmiany. Mówi³a tak¿e, ¿e „nauczyciele powinni dobrze zarabiaæ ze wzglêdu na wa¿n¹
pracê, jak¹ wykonuj¹”. Wiceminister zapowiedzia³a prace nad wzrostem p³ac nauczycieli
w nastêpnych latach.
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego postuluje 50-procentowy wzrost p³ac zasadniczych
nauczycieli i popiera zwiêkszenie kwoty bazowej dla nauczyciela sta¿ysty, czyli zaczynaj¹cego pracê w zawodzie, z 82 do 100%. W ten sposób wzros³oby równie¿ œrednie wynagrodzenie
nauczycieli z pozosta³ych stopni awansu zawodowego.
W opinii wiceminister edukacji narodowej K. Szumilas, spe³nienie postulatu zwi¹zkowców spowodowa³yby skutki finansowe dla przysz³orocznego bud¿etu w wysokoœci 7 mld z³.

Debata nad programem legislacyjnym
i programem prac Komisji Europejskiej na 2008 r.
W Senacie taka dyskusja odby³a siê po raz pierwszy w 2005 r. w zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Konferencji Przewodnicz¹cych Parlamentów Unii Europejskiej, która w maju 2005 r. wezwa³a parlamenty narodowe do przeprowadzania corocznej debaty na ten temat.
Program przekazany przez sekretarza Urzêdu Komitetu Europejskiego rozpatrzy³a Komisja Spraw Unii Europejskiej. Jej sprawozdanie przedstawi³ senator Edmund Wittbrodt.
Przypomnia³, ¿e podobne debaty odbywaj¹ siê we wszystkich parlamentach narodowych
pañstw cz³onkowskich, a tak¿e w Parlamencie Europejskim. Od wielu lat trwaj¹ dyskusje nad
sposobami zwiêkszenia udzia³u obywateli Unii w procesie decyzyjnym. Podejmowane s¹ liczne dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia tak zwanego deficytu demokracji. Jednym z podstawowych kierunków tych dzia³añ jest zwiêkszenie roli parlamentów narodowych w procesie
stanowienia prawa wspólnotowego oraz wprowadzenie ró¿nych form konsultacji. W dzia³ania
te wpisuj¹ siê kolejne inicjatywy Komisji Europejskiej – ju¿ od ponad roku, bo od wrzeœnia
2006 r., Komisja Europejska przekazuje bezpoœrednio do parlamentów narodowych swoje
projekty legislacyjne i oczekuje na opinie oraz uwagi. Debacie parlamentarnej poddawana jest
roczna strategia polityczna, przedstawiana co roku przez Komisjê Europejsk¹. Podobny charakter ma debata nad programem legislacyjnym i programem pracy Komisji Europejskiej. Senator przypomnia³, ¿e podpisany 13 grudnia 2007 r. traktat z Lizbony wzmacnia pozycjê
parlamentów narodowych, w okreœlonych warunkach przyznaj¹c im nawet prawo wetowania
propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej.
W opinii przewodnicz¹cego Komisji Spraw Unii Europejskiej, senacka debata ma trzy cele. Po pierwsze, zwiêkszenie wiedzy i œwiadomoœci spo³ecznej, g³ównie Senatu, dotycz¹cej
funkcjonowania Unii Europejskiej. Po drugie, dokonanie oceny planu legislacyjnego i programu pracy Komisji Europejskiej na rok 2008, czyli wskazanie tego, co dla nas jest wa¿ne, a co
mniej wa¿ne. I wreszcie, po trzecie, wskazanie, które z proponowanych regulacji legislacyjnych nale¿a³oby poddaæ kontroli z punktu widzenia przestrzegania zasady pomocniczoœci
i proporcjonalnoœci.
W opinii senatora E. Wittbrodta, ten roczny program wpisuje siê w plan dzia³ania Komisji
Europejskiej „Europa 2010: Partnerstwo dla odnowy europejskiej. Dobrobyt, solidarnoœæ, bezpieczeñstwo”, przyjêty w 2004 r. Okreœlono tam cele strategiczne Komisji na lata 2005–2009.
To zatem, nad czym obecnie debatuje Senat, stanowi jeden z etapów piêcioletniego programu, w którym do podstawowych celów Komisja zaliczy³a: dobrobyt, solidarnoœæ, bezpieczeñstwo, umocnienie roli Europy w œwiecie. Oczywiœcie wszyscy siê z tym zgadzamy – stwierdzi³
senator E. Wittbrodt.
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G³ównymi priorytetami Komisji Europejskiej na rok 2008 pozostaj¹, zgodnie z piêcioletnimi celami strategicznymi, cztery obszary: wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zrównowa¿ony
rozwój w Europie, zarz¹dzanie migracjami, dzia³ania na arenie miêdzynarodowej.
Osobny rozdzia³ w programie poœwiêcono obszarom, w których w roku 2008 przeprowadzone zostan¹ oceny skutków realizacji projektów legislacyjnych przyjêtych w 2007 r. Dotyczy
to wniosków Komisji reguluj¹cych rynek wewnêtrzny, energii, problemy zwi¹zane ze zmianami
klimatycznymi. Komisja okreœli³a równie¿ te obszary, na których zamierza kontynuowaæ swoje
dzia³ania: wzmocnienie europejskiej przestrzenie badawczej, zwiêkszenie konkurencyjnoœci europejskiego rolnictwa, sfinalizowanie programu haskiego na rzecz wolnoœci, bezpieczeñstwa
i sprawiedliwoœci, okreœlenie ram prawnych dotycz¹cych oceny ryzyka w odniesieniu do organizmów genetycznie zmodyfikowanych, kontynuowanie negocjacji akcesyjnych z Turcj¹ i Chorwacj¹ i wreszcie – zawarcie uk³adów o stabilizacji i stowarzyszeniu z krajami Ba³kanów
Zachodnich. Program obejmuje równie¿ priorytety w dziedzinie komunikowania spo³ecznego,
komunikacji, i to jest kolejny krok Komisji s³u¿¹cy lepszemu przekazywaniu obywatelom informacji o Unii Europejskiej. W opinii senatora E. Wittbrodta, dobre komunikowanie siê z obywatelami
nabiera szczególnego znaczenia w obliczu ratyfikacji traktatu z Lizbony. Zadanie to Komisja
Europejska bêdzie realizowaæ w œcis³ej wspó³pracy z w³adzami pañstw cz³onkowskich.
Integraln¹ czêœci¹ programu legislacyjnego i pracy Komisji jest wykaz inicjatyw strategicznych i priorytetowych.
Senator E. Wittbrodt poinformowa³, ¿e Komisja Spraw Unii Europejskiej uzna³a, i¿ program legislacyjny i pracy Komisji Europejskiej ma charakter ogólny i nie budzi zastrze¿eñ.
W¹tpliwoœci pojawiaj¹ siê w momencie rozpatrywania konkretnych projektów legislacyjnych
i dotycz¹ m.in. faktu, ¿e w Unii Europejskiej ma miejsce pewne przeregulowanie czy nadregulacja. Powstaje zatem pytanie, czy to w ogóle jest potrzebne, czy nie jest naruszana zasada
pomocniczoœci i proporcjonalnoœci – mówi³ senator.
Komisja wskaza³a tak¿e na potrzebê zapraszania przedstawicieli Komisji Europejskiej
na debatê parlamentarn¹ w Senacie, co pozwoli³oby na prowadzenie dialogu z autorem dokumentu.
Po trzecie, komisja z zadowoleniem odnotowa³a, ¿e wœród priorytetów Komisji Europejskiej znajduj¹ siê: Strategia Lizboñska, polityka energetyczna, polityka rolna, gospodarka morska. Jednoczeœnie zwrócono uwagê na to, ¿e realizuj¹c konkretne projekty, nale¿y braæ pod
uwagê równie¿ mo¿liwoœci poszczególnych pañstw. I tak na przyk³ad w wypadku projektów
energetycznych, okreœlania zobowi¹zañ redukcyjnych dla poszczególnych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej powinny byæ uwzglêdniane kwestie dalszego rozwoju gospodarczego
tych pañstw i zwi¹zanego z nim zwiêkszonego zu¿ycia energii czy cechy naturalne pañstw.
Wobec tego, gdy siê przyjmuje pewne ograniczenie, na przyk³ad 3x20, to w wypadku poszczególnych pañstw powinno to byæ tak zró¿nicowane, ¿eby osi¹gn¹æ efekt œredni, ale z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci tych krajów.
Po czwarte, komisja zwróci³a uwagê na to, ¿e w Europejskiej Polityce S¹siedztwa wszelkie
dzia³ania zwi¹zane s¹ z wymiarem œródziemnomorskim, bo o tym tam mowa, w³aœciwie z pominiêciem wymiaru wschodniego. Z punktu widzenia naszego kraju budzi pewien niepokój.
Po pi¹te, odnosz¹c siê do planowanego przegl¹du bud¿etu w latach 2008–2009, senatorowie zwrócili uwagê, ¿e nie jest jasne, czy cel stanowi zmiana priorytetów, czy jedynie redukcja pewnych wydatków, co w konsekwencji mo¿e byæ dla Polski niekorzystne.
Po szóste, nale¿y siê przyjrzeæ szczególnie, czy nie jest ³amana zasada pomocniczoœci
i proporcjonalnoœci w wypadku dokumentu: wniosek dotycz¹cy dyrektywy zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 92/85/EWG z 19 paŸdziernika 1992 r. w sprawie wprowadzenia œrodków s³u¿¹cych
wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeñstwa i zdrowia pracownic w ci¹¿y, pracownic,
które niedawno rodzi³y, i pracownic karmi¹cych piersi¹. Powstaje pytanie, w jakim stopniu ma
to byæ prawo wspólnotowe, czy nie wystarcz¹ regulacje krajowe. Druga w¹tpliwoœæ nasuwa siê
w zwi¹zku z wnioskiem legislacyjnym dotycz¹cym kwestii dziedziczenia i testamentów. Rodzi
siê te¿ pytanie, jak dalece potrzebne jest to dzia³anie wspólnotowe, a w jakim stopniu jest wystarczaj¹ce dzia³anie samego pañstwa.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej
wniesiony do Sejmu
Senacka inicjatywa ustawodawcza stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 3 paŸdziernika 2006 r., stwierdzaj¹cego
niezgodnoœæ przepisu ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej z konstytucj¹. Zgodnie
z art. 190 ust. 1 konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.
Senat, maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego,
który wywo³uje skutki prawne z dniem publikacji (13 paŸdziernika 2006 r.), i kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, zaproponowa³, aby w stosunku do osób
prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ na zasadach okreœlonych
w przepisach o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne za dochód przyjmowaæ kwotê zadeklarowan¹ w oœwiadczeniu tej osoby.
Zmiana eliminuje kategoriê podmiotów, któr¹ ustawodawca wyodrêbni³ w sposób wadliwy. Przyj¹³, ¿e relewantnym kryterium wyodrêbnienia powinna byæ forma opodatkowania
osoby, podczas gdy kryterium zgodnym z konstytucj¹ – zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego
– jest rzeczywista wysokoœæ dochodów osoby (tzw. kryterium dochodowe).
Zmiana zaproponowana przez Senat umo¿liwia uznanie za dochód – w odniesieniu
do osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ na zasadach
okreœlonych w przepisach o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne – równie¿ kwoty ni¿szej od najni¿szej podstawy wymiaru
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Sposób ustalania dochodu, który warunkuje prawo do
pomocy spo³ecznej, zosta³ dziêki temu powi¹zany z faktyczn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹ (materialn¹)
osób ubiegaj¹cych siê o œwiadczenie pieniê¿ne.
Projekt ustawy przyjêty przez Senat powoduje skutki finansowe dla bud¿etu pañstwa.
Zmiana ustawowej definicji dochodu w stosunku do osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, opodatkowan¹ na zasadach okreœlonych w przepisach o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne,
zwiêkszy bowiem dostêpnoœæ pomocy spo³ecznej dla wymienionej kategorii osób.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e nowelizacja ustawy o pomocy spo³ecznej, czego prost¹
konsekwencj¹ s¹ dodatkowe wydatki bud¿etowe, stanowi – z jednej strony – wykonanie obowi¹zku prawnego, jakim jest uwzglêdnienie w systemie prawnym skutków rozstrzygniêcia co
do meritum s¹du konstytucyjnego, a z drugiej strony – przywrócenie regulacji ustawowej, która
gwarantuje korzystanie przez obywateli z ich praw i wolnoœci, potwierdzonych orzeczeniem
Trybuna³u Konstytucyjnego.
Wed³ug szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej skutki finansowe mog¹
kszta³towaæ siê na poziomie oko³o 40 mln z³ rocznie.
Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
Do reprezentowania Senatu w dalszych pracach legislacyjnych nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej upowa¿niono senator Gra¿ynê Sztark.

Senat zaakceptowa³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego
w razie choroby i macierzyñstwa
Proponowana przez Izbê inicjatywa ustawodawcza stanowi wykonanie obowi¹zku
dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 6 marca 2006 r.,
stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ z konstytucj¹ art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 25 czerwca
1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa.
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Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku trybuna³u, a tak¿e kieruj¹c siê brzmieniem jego sentencji oraz uzasadnieniem, Senat zaproponowa³, aby ze zdania wstêpnego
art. 32 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa wykreœliæ wyraz „obowi¹zkowy”. Bêdzie to oznacza³o zlikwidowanie
zakwestionowanego przez trybuna³ zró¿nicowania œwiadczeñ w ramach ubezpieczenia chorobowego.
Projekt przewiduje, ¿e nowelizacja wejdzie ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia
w „Dzienniku Ustaw”.
Wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego poci¹ga za sob¹ koszty dla bud¿etu pañstwa, poniewa¿ rozszerzony zostanie katalog osób, którym przys³uguje zasi³ek opiekuñczy.
Wed³ug szacunku przedstawionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, objêcie zasi³kiem opiekuñczym osób ubezpieczonych dobrowolnie bêdzie kosztowaæ oko³o 35–40
mln z³ rocznie.
Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objêty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Do reprezentowania Senatu w dalszych pracach legislacyjnych nad projektem ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby
i macierzyñstwa upowa¿niono senatora Mieczys³awa Augustyna.

Senat postanowi³ wnieœæ do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania cywilnego
Zaproponowana przez Izbê nowelizacja stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania
systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 28 listopada 2006 r., stwierdzaj¹cego
niezgodnoœæ art. 416 kodeksu postêpowania cywilnego z konstytucj¹ w zakresie, „w jakim wy³¹cza dopuszczalnoœæ wznowienia postêpowania w sytuacji, gdy podstaw¹ skargi o wznowienie jest art. 4011 tego kodeksu”.
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania tego wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który wywo³uje skutki prawne od dnia publikacji, czyli 11 grudnia 2006 r., a tak¿e kieruj¹c siê
brzmieniem sentencji wyroku oraz jego uzasadnieniem, Senat zaproponowa³, aby przes³ankê
wznowienia postêpowania, maj¹c¹ podstawy konstytucyjne (art. 190 ust. 4 konstytucji) wy³¹czyæ spod ogólnego zakazu dalszego wznawiania postêpowañ w sprawach cywilnych.
Zmiana ta pozwoli wzruszyæ prawomocny wyrok s¹du, wydany na podstawie przepisu uznanego przez trybuna³ za niekonstytucyjny, równie¿ wówczas, gdy wczeœniej w sprawie by³o ju¿
wznawiane postêpowanie na podstawie innej przes³anki.
Ustawa zaproponowana przez Senat nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu
pañstwa, jest tak¿e zgodna z prawem Unii Europejskiej.
Do reprezentowania Izby w dalszych pracach legislacyjnych nad projektem ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego upowa¿niono senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Izba powo³a³a senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego
i Piotra Zientarskiego do Krajowej Rady S¹downictwa
Senat wybra³ senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Piotra Zientarskiego do Krajowej
Rady S¹downictwa.
W g³osowaniu tajnym za kandydatur¹ senatora P. Zientarskiego opowiedzia³o siê 66 senatorów, 11 by³o przeciw. Senatora K. Kwiatkowskiego popar³y 64 osoby, przeciw by³o 13 senatorów.
Senator K. Kwiatkowski jest absolwentem Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. By³ doradc¹ i sekretarzem premiera Jerzego Buzka. Przez 14 lat by³ dzia³a-
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czem samorz¹dowym w £odzi. Jest przewodnicz¹cym Komisji Ustawodawczej oraz cz³onkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Senator P. Zientarski ukoñczy³ studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1975–1977 odby³ aplikacjê s¹dow¹
w S¹dzie Wojewódzkim w Koszalinie. W latach osiemdziesi¹tych by³ obroñc¹ w procesach dzia³aczy opozycyjnych, a tak¿e doradc¹ prawnym i pe³nomocnikiem biskupa Diecezji Koszaliñsko-Ko³obrzeskiej. Jest senatorem od 2005 r.
Zgodnie z ustaw¹ o Krajowej Radzie S¹downictwa liczy ona 25 cz³onków. W jej sk³ad
wchodz¹: pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego i prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego,
minister sprawiedliwoœci, czterech pos³ów i dwóch senatorów, osoba powo³ana przez prezydenta, dziesiêciu sêdziów – przedstawicieli s¹dów powszechnych, a tak¿e po dwóch sêdziów
S¹du Najwy¿szego i s¹dów administracyjnych oraz sêdzia s¹du wojskowego.
Kadencja cz³onków rady wybieranych przez Sejm i Senat up³ywa najpóŸniej w ci¹gu
3 miesiêcy po zakoñczeniu kadencji poprzedniego Sejmu.
Krajowa Rada S¹downictwa wystêpuje do Trybuna³u Konstytucyjnego o zbadanie zgodnoœci aktów normatywnych z konstytucj¹ w zakresie dotycz¹cym niezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœci sêdziów. Przedstawia prezydentowi wnioski o powo³anie sêdziów S¹du Najwy¿szego, Naczelnego S¹du Administracyjnego, s¹dów powszechnych, wojewódzkich s¹dów
administracyjnych i s¹dów wojskowych.

Senat wprowadzi³ poprawki do ustawy o zmianie ustawy
– Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o pañstwowym
Ratownictwie Medycznym
Opiniowana przez Senat nowelizacja zosta³a skierowana do parlamentu przez Radê Ministrów w trybie pilnym i zawiera³a przepisy maj¹ce na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
Ustawa jest odpowiedzi¹ na zarzut Unii Europejskiej w sprawie niepe³nego wykonania
przez Polskê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z dyrektywy nr 2002/22 Parlamentu Europejskiego
i Rady z 7 marca 2002 r. w sprawie us³ugi powszechnej i zwi¹zanych z sieciami i us³ugami
³¹cznoœci elektronicznej praw u¿ytkowników. Zdaniem Komisji Europejskiej, przepis nie zosta³
w pe³ni implementowany w zakresie, w jakim informacje o lokalizacji dzwoni¹cego nie s¹
dostêpne dla s³u¿b alarmowych nie tylko w wypadku po³¹czeñ z telefonów komórkowych, ale
tak¿e stacjonarnych. Unia Europejska wezwa³a Polskê do implementowania rozwi¹zañ prawnych, które zosta³y wprowadzone odpowiednimi dyrektywami.
Piêæ poprawek do ustawy zaproponowa³y w swoim stanowisku, przedstawionym przez
senatora Kazimierza Kleinê, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Zdrowia. Dwie
zmiany zg³osi³ podczas senackiej debaty senator Kazimierz Wiatr; popar³a je mniejszoœæ po³¹czonych komisji.
W kolejnych g³osowaniach Izba popar³a poprawki proponowane przez Komisjê Gospodarki Narodowej i Komisjê Zdrowia. Czêœæ z nich mia³a charakter redakcyjny i porz¹dkowy.
Jednoczeœnie Senat zaproponowa³ zmianê zmierzaj¹c¹ do utworzenia jednego punktu
centralnego, za poœrednictwem którego centra powiadamiania ratunkowego, Policja, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna oraz pogotowie ratunkowe, bêd¹ po³¹czone systemem zarz¹dzanym
przez prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. W opinii Izby, powinien istnieæ jeden punkt
centralny, zapewniaj¹cy po³¹czenie centrum powiadamiania ratunkowego, w którym jest Policja, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, pogotowie ratunkowe oraz inne s³u¿by. Na mocy ustawy bêd¹
one mia³y prawo do skorzystania z tych numerów z uwagi na zapewnienie sprawnego zarz¹dzania zasobami tych s³u¿b, zw³aszcza w sytuacji, gdy informacje o tym samym zdarzeniu
s¹ przekazywane przez ró¿ne osoby na numer 112 oraz na numery dotychczasowe, na przyk³ad 999. Ponadto proponowana poprawka pozwala na zorganizowanie przez s³u¿by w³asnego punktu centralnego po³¹czonego systemu.
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Senat zaproponowa³ równie¿, by centrum powiadamiania ratunkowego i dyspozytorom
medycznym zagwarantowaæ dostêp równie¿ do danych dotycz¹cych zarejestrowanego u¿ytkownika koñcowego us³ugi przedp³aconej.

Nowelizacja ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
oraz Agencji Wywiadu – przyjêta bez poprawek
Nowelizacja przyznaj¹ca tym instytucjom uprawnienia do zwalczania korupcji wywo³a³a,
podobnie jak w Sejmie, kontrowersje. Podczas debaty nad ustaw¹ sejmow¹ senatorowie reprezentuj¹cy Prawo i Sprawiedliwoœæ zg³osili wnioski formalne: o jej odrzucenie, a tak¿e by
obowi¹zywa³a ona jedynie do 1 stycznia 2009 r. ¯adna z tych propozycji nie uzyska³a poparcia
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, która rozpatrywa³a wnioski zg³oszone podczas senackiej dyskusji. Senator Wojciech Skurkiewicz wnosi³ te¿ o odroczenie dyskusji nad ustaw¹
do momentu przybycia na salê Senatu przedstawicieli ABW, CBA lub przedstawiciela rz¹du.
Wniosek w tej sprawie nie uzyska³ jednak wiêkszoœci.
W opinii przeciwników, nowelizacja – uchwalona przez Sejm na podstawie projektu poselskiego – uderza w Centralne Biuro Antykorupcyjne, a przyznanie uprawnieñ do œcigania korupcji ABW i AW spowoduje chaos, kolizjê kompetencji i brak skutecznoœci.
Rozwi¹zañ zaproponowanych przez Sejm bronili senatorowie z klubu PO, m.in. senator
Krzysztof Piesiewicz, jednoczeœnie sprawozdawca stanowiska Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, która proponowa³a Izbie przyjêcie sejmowej nowelizacji bez poprawek.
W opinii zwolenników, ustawa w niczym nie ogranicza uprawnieñ CBA, a jedynie zachowuje
obecny stan rzeczy.
Zgodnie z ustaw¹ z 2006 r. powo³uj¹c¹ Centralne Biuro Antykorupcyjne, 24 grudnia
2007 r. ABW mia³a przestaæ zwalczaæ przestêpstwa korupcyjne; po tej dacie powinna tylko dokoñczyæ zaczête wczeœniej postêpowania.
ABW zwróci³a siê do premiera Donalda Tuska, by nadal mog³a zajmowaæ siê zwalczaniem korupcji, poniewa¿ „odebranie jej tych uprawnieñ mo¿e mieæ negatywny wp³yw na bezpieczeñstwo pañstwa”. Agencja przypomina³a, ¿e inne s³u¿by poza CBA – np. policja czy
stra¿ graniczna – bêd¹ mog³y nadal zajmowaæ siê takimi sprawami. Odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o ABW i Agencji Wywiadu z³o¿yli pos³owie Platformy Obywatelskiej. Znalaz³
siê w niej zapis, ¿e agencje s¹ w³aœciwe do zapobiegania, przeciwdzia³ania i zwalczania korupcji osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, „je¿eli mo¿e to godziæ w bezpieczeñstwo pañstwa”.
W Senacie – zgodnie z regulaminem Izby – pierwszy pod g³osowanie poddano wniosek
o odrzucenie ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu. Na 60
obecnych senatorów 1 g³osowa³ za, 56 – przeciw, a 2 osoby wstrzyma³y siê od g³osu. Wobec
tych wyników przyst¹piono do g³osowania nad wnioskiem Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci o przyjêcie ustawy bez poprawek. G³osowa³o za nim 56 senatorów i wszyscy opowiedzieli siê za wnioskiem. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Pozosta³e prace Izby
Na podpis prezydenta – wobec niewniesienia zastrze¿eñ przez Senat – czekaj¹:
l
l

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,
ustawa o ratyfikacji Umowy wewnêtrznej miêdzy przedstawicielami rz¹dów pañstw cz³onkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umow¹ o partnerstwie
AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamor-
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l

l
l

l

skich, do których stosuje siê czêœæ czwart¹ Traktatu WE, sporz¹dzonej w Brukseli dnia
17 lipca 2006 r.,
ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania karnego.
Senat wys³ucha³ informacji
Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania
praw dziecka,
Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2006 r., z uwagami o stanie przestrzegania
wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.
Senat odwo³a³:
wicemarsza³ka Zbigniewa Romaszewskiego z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Zmiany w sk³adzie komisji senackich:
Senat odwo³a³ senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk z Komisji Spraw Emigracji
i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ i wybra³ j¹ do Komisji Spraw Zagranicznych.
Senat odwo³a³ wicemarsza³ek Krystynê Bochenek z Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.

Oœwiadczenia
Oœwiadczenia z³o¿yli senatorowie: Piotr £.J. Andrzejewski, Wojciech Skurkiewicz,
Józef Bergier, S³awomir Sadowski, Stanis³aw Kogut, Waldemar Kraska, Stanis³aw Bisztyga, Mariusz Witczak, Stanis³aw Gorczyca, Krzysztof Zaremba, Norbert Krajczy, Janusz Rachoñ, Przemys³aw B³aszczyk, Krystyna Bochenek, Piotr Zientarski, Czes³aw
Ryszka, Antoni Motyczka, Stanis³aw Jurcewicz, Jan Wyrowiñski, Krzysztof Kwiatkowski, Krzysztof Piesiewicz, Andrzej Person, Andrzej Szewiñski, Stanis³aw Karczewski,
Jan Dobrzyñski, Ryszard Bender, Henryk WoŸniak, Tadeusz Gruszka, Andrzej Grzyb,
Janina Fetliñska.
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Prezydium Senatu

20 grudnia 2007 r. odby³o siê 6. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek przewodnicz¹cego Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
o wyra¿enie zgody na wybór drugiego zastêpcy przewodnicz¹cego komisji. Bior¹c pod uwagê
przedmiotowy zakres dzia³ania tej komisji, prezydium jednomyœlnie popar³o ten wniosek.
Prezydium rozpatrzy³o oœwiadczenia senatorów o spe³nieniu warunków do otrzymywania uposa¿enia senatorskiego. Informacjê na ten temat przekaza³ dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Œwi¹tecki.
Prezydium zapozna³o siê z informacj¹ o powo³aniu zespo³ów parlamentarnych i przyjê³o
do wiadomoœci powstanie: Parlamentarnego Zespo³u ds. Energetyki, Kaszubskiego Zespo³u
Parlamentarnego oraz Senackiego Zespo³u Stra¿aków.
Prezydium Senatu zapozna³o siê z przedstawion¹ przez wicedyrektor Annê Szklennik
notatk¹ Biura Spraw Miêdzynarodowych i Unii Europejskiej dotycz¹c¹ parytetu uczestnictwa
przedstawicieli klubów senackich w delegacjach Senatu do dwustronnych i trójstronnych zgromadzeñ parlamentarnych.
Prezydium zatwierdzi³o uwzglêdniaj¹cy liczebnoœæ klubów podzia³ miejsc w delegacjach
Senatu:
l parlamentarne zgromadzenie polsko-ukraiñskie: Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej
RP – 2 cz³onków, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwoœæ – 2 cz³onków,
l trójstronne zgromadzenie parlamentarne polsko-litewsko-ukraiñskie – Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP – 3 cz³onków, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwoœæ
– 2 cz³onków.
Ustalono, ¿e do przewodnicz¹cych klubów zostanie wystosowane pismo z proœb¹ o wyznaczenie kandydatów na cz³onków tych zgromadzeñ parlamentarnych.
W zwi¹zku z up³ywem 30 listopada 2007 r. wyznaczonego przez Prezydium Senatu terminu sk³adania wniosków o zlecenie zadañ pañstwowych i przyznanie dotacji na ich wykonanie w 2008 r. zastêpca szefa Kancelarii Senatu Romuald £anczkowski przedstawi³ cz³onkom
prezydium prezentacjê multimedialn¹ zawieraj¹c¹ syntetyczn¹ informacjê na ten temat. Poinformowa³ o przewidywanych œrodkach bud¿etowych przeznaczonych na opiekê nad Poloni¹
i Polakami za granic¹, które pozostaj¹ w dyspozycji Senatu w 2008 r., wskazuj¹c na fakt, i¿
w stosunku do z³o¿onych wniosków s¹ one istotnie ni¿sze. Odwo³uj¹c siê do zapisów uchwa³y
Prezydium Senatu z 14 wrzeœnia 2007 r. w sprawie okreœlenia kierunków oraz priorytetów finansowania zadañ zleconych w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹ w 2008 r.,
zaprezentowa³ wstêpn¹ analizê wniosków w podziale na te priorytety, terminy realizacji oraz
wysokoœæ wnioskowanych dotacji. Zapowiedzia³, ¿e planowane na 2008 r. wnioski najwiêkszych wykonawców zadañ zleconych zawieraj¹ przyjêty przez prezydium w roku 2006 podzia³
na 15 regionów geograficznych.
Marsza³ek Bogdan Borusewicz zwróci³ uwagê na potrzebê dalszej, pog³êbionej dyskusji
nad przedstawionym problemem. Zasugerowa³ przygotowanie analizy merytorycznej, ze
szczególnym uwzglêdnieniem du¿ych organizacji zajmuj¹cych siê pomoc¹ Polonii i Polakom
za granic¹, z za³o¿eniem ustalenia priorytetów i kierunków dzia³ania Senatu na ca³¹ obecn¹
kadencjê. Zapowiedzia³ podjêcie dyskusji na ten temat na posiedzeniu Prezydium Senatu
w II po³owie stycznia 2008 r. Marsza³ek zaznaczy³, ¿e organizacje pozarz¹dowe, wykonuj¹ce zlecone zadania pañstwowe w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹, wykazuj¹ niewielk¹ aktywnoœæ w pozyskiwaniu funduszy ze œrodków unijnych. Zasugerowa³
potrzebê podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do zwiêkszenia tej aktywnoœci.
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Prezydium Senatu zaakceptowa³o propozycjê Fundacji Oœrodka KARTA dotycz¹c¹
zmian w umowie z 23 maja 2007 r. zlecaj¹cej zadanie w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami
za granic¹ pod nazw¹ „KARTA z Polakami na Wschodzie”. Prezydium, przyjmuj¹c przedstawione uzasadnienie, jednomyœlnie wyrazi³o zgodê na zmianê zakresu rzeczowego zadania
i przeznaczenie czêœci dotacji w zakresie zaproponowanym przez fundacjê.
Prezydium rozpatrzy³o pozytywnie wniosek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dotycz¹cy propozycji dokonania zmian w umowie z 15 maja 2007 r. zlecaj¹cej zadanie w zakresie
opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹ oraz w stosownej uchwale Prezydium. Prezydium
jednomyœlnie wyrazi³o zgodê na przesuniêcie kwot dotacji pomiêdzy poszczególnymi obszarami geograficznymi w zakresie zaproponowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
w piœmie z 14 grudnia 2007 r., a w konsekwencji na zmianê uchwa³y Prezydium Senatu
z 9 marca 2007 r.
Cz³onkowie prezydium przyjêli zaproponowany podzia³ obowi¹zków marsza³ków Senatu
VII kadencji.
***
28 grudnia 2007 r. odby³o siê 7. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium rozpatrzy³o propozycjê Fundacji Pomocy wzajemnej „BARKA” dotycz¹c¹
zmian w umowie nr 49 z 19 czerwca 2007 r., zlecaj¹cej zadanie w zakresie opieki nad Poloni¹
i Polakami za granic¹ pod nazw¹ „Tworzenie sieci Centrów
Integracji Migrantów Zarobkowych”. Prezydium, przyjmuj¹c przedstawione uzasadnienie, jednomyœlnie wyrazi³o zgodê na przesuniêcie kwot dotacji pomiêdzy poszczególnymi Centrami
w zakresie zaproponowanym przez Fundacjê.
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Z prac komisji senackich
17 grudnia 2007 r.
Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci przyst¹pili do wstêpnego rozpatrzenia projektu ustawy bud¿etowej na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji:
l czêœæ 52 – Krajowa Rada S¹downictwa – senator Stanis³aw Piotrowicz,
l czêœæ 15 – S¹dy Powszechne – senator S. Piotrowicz,
za³. nr 5 – Plan finansowy Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej
za³. nr 5 – Plan finansowy Funduszu Rozwoju Przywiêziennych Zak³adów Pracy
l czêœæ 37 – Sprawiedliwoœæ,
l czêœæ 05 – Naczelny S¹d Administracyjny,
l czêœæ 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
l czêœæ 06 – Trybuna³ Konstytucyjny,
l czêœæ 04 – S¹d Najwy¿szy.
Planowany na 2008 r. bud¿et Krajowej Rady S¹downictwa omówi³ jej wiceprzewodnicz¹cy Ryszard Tych, któremu towarzyszy³y sêdzia Beata Morawiec i g³ówna ksiêgowa biura
KRS Ewa Staniszewska.
W opinii senatorów, rozpatrywany projekt przewiduje nadmierny wzrost wydatków rady,
a tak¿e zbyt wysokie – ich zdaniem – wynagrodzenia personelu biura. Odpowiadaj¹c, przedstawiciele KRS uzasadniali to koniecznoœci¹ budowy nowej siedziby.
W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwoœci projekt bud¿etu przedstawili podsekretarz
stanu Marian Cichosz, dyrektor Departamentu Bud¿etu i Maj¹tku Skarbu Pañstwa Jan Paziewski, zastêpca dyrektora generalnego Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej Waldemar Œledzik, a tak¿e prezes Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów S¹dowych Andrzej
Martuszewicz.
W dyskusji senatorowie wskazywali na zbyt ma³e œrodki przeznaczone w 2008 r. na wiêziennictwo, co – ich zdaniem – mo¿e utrudniæ realizacjê polityki karnej pañstwa. Kontrowersje
wywo³a³y kwoty zagwarantowane na szko³ê s¹dow¹ (wraz z hotelem) w Krakowie.
Bez wiêkszych w¹tpliwoœci przyjêto projektowany bud¿et Naczelnego S¹du Administracyjnego, który omówili wiceprezes Roman Hauser, szef Kancelarii Prezesa NSA Jerzy Góral,
jego zastêpca Zbigniew Dyzio i g³ówny ksiêgowy Waldemar Maciejak.
Nastêpnie projekt bud¿etu kierowanej przez siebie instytucji przedstawi³ generalny inspektor danych osobowych Micha³ Serzycki, któremu towarzyszy³a g³ówna ksiêgowa Agnieszka Wiœniewska. Jak wyjaœniano, 40-procentowy wzrost wydatków w 2008 r. spowodowany
jest koniecznoœci¹ stworzenia nowej bazy danych osobowych ze wzglêdu na wejœcie Polski
do strefy Schengen, co poci¹gnie za sob¹ m.in. wzrost zatrudnienia.
Projekt bud¿etu Trybuna³u Konstytucyjnego przedstawi³ prezes Jerzy Stêpieñ, a tak¿e
szef biura Maciej Granicki i g³ówna ksiêgowa Maria Pachwicka. Proponowany projekt zak³ada
m.in. wzrost zatrudnienia o 7 etatów ze wzglêdu na koniecznoœæ usprawnienia i zmiany organizacji przygotowywania wniosków do postêpowañ
Na zakoñczenie posiedzenia Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci zapozna³a siê
z projektem bud¿etu S¹du Najwy¿szego, który omówi³ prezes Lech Gardocki. Proponowany
bud¿et zak³ada m.in. wzrost zatrudnienia o 9 osób.
Prezes S¹du Najwy¿szego zwróci³ on uwagê na zbyt wysokie – jego zdaniem – ciêcia
proponowane przez sejmow¹ komisjê finansów. Jednoczeœnie stwierdzi³, ¿e koniecznoœæ ponoszenia niektórych wydatków spowodowana jest konstrukcj¹ budynku s¹du, który generuje
bardzo wysokie koszty utrzymania. W dyskusji kontrowersje senatorów wywo³a³y kwoty propo-
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nowane na zakup pomocy naukowych czy us³ug telekomunikacyjnych, a tak¿e koszty us³ug
hotelowych i zakupu mieszkañ.

18 grudnia 2007 r.
Podczas posiedzenia Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci kontynuowano
wstêpne rozpatrzenie projektu ustawy bud¿etowej na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji:
l czêœæ 13 – Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – senator Krzysztof Piesiewicz,
l czêœæ 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne – wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski,
l czêœæ 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich – senator K. Piesiewicz,
l czêœæ 42 – Sprawy wewnêtrzne, za³. nr 5 – Plan finansowy Modernizacji Bezpieczeñstwa
Publicznego, za³. nr 5 – Plan finansowy Funduszu Wsparcia Policji – wicemarsza³ek Z. Romaszewski,
l czêœæ 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszoœci Narodowe i Etniczne – senator Jacek Swakoñ.
Projektowany na 2008 r. bud¿et Instytutu Pamiêci Narodowej przedstawili prezes Janusz
Kurtyka, dyrektor generalny Jan Baster oraz dyrektor Biura Bud¿etu, Finansów i Kadr Monika
Staniszewska. W swym wyst¹pieniu prezes wskazywa³ m.in. na trudn¹ sytuacjê finansow¹ instytutu ze wzglêdu na ciêcia proponowane przez komisjê sejmow¹.
Centralne Biuro Antykorupcyjne reprezentowa³ dyrektor Departamentu Finansów Daniel
Art. Rozmawiano m.in. o wzroœcie zatrudnienia i œrodkach przeznaczonych na szkolenie funkcjonariuszy.
Planowany bud¿et kierowanego przez siebie urzêdu przedstawi³ rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Jak wskazywa³, zak³adany wzrost bud¿etu jest zbie¿ny ze wskaŸnikiem inflacji, ale w zwi¹zku z zapowiadanymi podwy¿kami, np. cen energii, nie pokryje on
kosztów utrzymania tej instytucji
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji reprezentowali m.in. sekretarz stanu
Tadeusz Szymaniak, dyrektor Departamentu Bud¿etu W³adys³aw Budzeñ, dyrektor Biura Finansowego Komendy G³ównej Policji Eliza Wójcik, dyrektor Biura Finansowego Komendy
G³ównej Stra¿y Granicznej Zdzis³aw Solana, a tak¿e dyrektor Departamentu Wyznañ Religijnych oraz Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych w MSWiA Zbigniew Filipkowski. Poinformowano m.in. o zmianach wprowadzonych w projekcie przez sejmow¹ Komisjê Finansów
Publicznych.
Podczas posiedzenia senatorowie rozpatrzyli tak¿e „Informacjê o dzia³alnoœci Rzecznika
Praw Obywatelskich w 2006 roku z uwagami o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela”.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej rozpatrzy³a Informacjê
Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania
praw dziecka.
Informacjê przedstawi³a Ewa Sowiñska, rzecznik praw dziecka. Do najwa¿niejszych nierozwi¹zanych problemów dzieci i m³odzie¿y przedstawionych w sprawozdaniu zaliczy³a m.in.:
l brak kompleksowego sytemu opieki zdrowotnej i ograniczenia w dostêpie do us³ug zdrowotnych,
l brak sytemu wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych i wielodzietnych, który nie ogranicza³by siê
wy³¹cznie – jak obecnie – do pomocy materialnej przyznawanej z zastosowaniem niskich
kryteriów dochodowych,
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niedokoñczon¹ reformê opieki nad dzieckiem w rodzinach zastêpczych, zbyt wolny przyrost
liczby tych rodzin i wci¹¿ zbyt du¿¹ liczbê dzieci objêtych opiek¹ instytucjonaln¹ (domy
dziecka),
l zbyt ma³¹ liczbê przedszkoli, zw³aszcza w ma³ych miastach i wsiach,
l narastaj¹c¹ przemoc w szko³ach,
l niedostatek pomocy dzieciom i m³odzie¿y niepe³nosprawnej, wci¹¿ niski poziom integracji
spo³ecznej tych œrodowisk,
l ograniczony dostêp do prorodzinnej ulgi podatkowej w ramach podatku PIT; wykluczenie
z pomocy dzieci z rodzin rolników, rodziców opodatkowanych rycza³towo czy rodzin o niskich zarobkach.
W opinii E. Sowiñskiej, ten stan rzeczy wymaga wspólnych dzia³añ rz¹du, administracji
publicznej i inicjatyw obywatelskich.
W dyskusji senatorowie zgodzili siê wiêkszoœci¹ uwag przedstawionych przez rzecznika
praw dziecka. Zwracano uwagê, ¿e powinien on korzystaæ z instytucji skargi konstytucyjnej
w sprawach, które pozostaj¹ bez odpowiedzi administracji publicznej na jego wyst¹pienia, mimo i¿ nie jest ona zapisana w ustawie o rzeczniku praw dziecka.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej rozpatrzono ustawê o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych.
Przyjêcie ustawy, która by³a rz¹dowym projektem, rekomendowa³ senatorom pe³nomocnik rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych Jaros³aw Duda.
Rozpatrywana nowelizacja sejmowa zmierza do zapewnienia w 2008 r. dotacji ze œrodków bud¿etu pañstwa na poziomie z roku 2007 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób niepe³nosprawnych (dotacja na zadania wykonywane przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych).
Komisja, oceniaj¹c przyjête w ustawie rozwi¹zanie jako realistyczne, w g³osowaniu jednomyœlnie, na wniosek senatora Stanis³awa Koguta, przyjê³a ustawê sejmow¹ bez poprawek. Do
reprezentowania komisji w dalszych pracach nad ustaw¹ upowa¿niono senatora S. Koguta.
Podczas posiedzenia komisji dokonano równie¿ przegl¹du spraw zwi¹zanych z planem
jej pracy w 2008 r. oraz z ustaw¹ bud¿etow¹ na rok 2008 w zakresie w³aœciwym komisji. Komisja zamierza skoordynowaæ swoje prace z planem legislacyjnym resortu pracy, uznaj¹c za
bardzo wa¿n¹ blisk¹ i dobr¹ wspó³pracê z tym ministerstwem. Posiedzenie komisji w sprawie
rozpatrzenia ustawy bud¿etowej na rok 2008 wyznaczono na 7 stycznia 2008 r.
Na zakoñczenie posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanta Fedak przedstawi³a g³ówne zadania polityki spo³ecznej
pañstwa oraz propozycje legislacyjne resortu na 2008 r.
Minister pracy zwróci³a uwagê, ¿e Rada Ministrów nie przyjê³a jeszcze planu pracy na rok
2008. Niemniej, jak podkreœli³a, do najwa¿niejszych zadañ resortu w nadchodz¹cym roku bêd¹ nale¿a³y trzy grupy spraw: implementacja prawa unijnego, dzia³alnoœæ legislacyjna realizuj¹ca wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego oraz prace nad systemowymi regulacjami ustawowymi, dotycz¹cymi systemu emerytalnego i rentowego w zwi¹zku z wyp³at¹ pierwszych
œwiadczeñ emerytalnych z II filara w 2009 r. Ponadto w 2008 r. musz¹ zostaæ zakoñczone prace nad now¹ ustaw¹ o emeryturach pomostowych podjête – prace nad systemowym uregulowaniem wszelkich aspektów dyskryminacji (tzw. ustawa równoœciowa), zgodnie z dyrektywami i zaleceniami Unii Europejskiej.
Minister J. Fedak podkreœli³a, ¿e jest zwolenniczk¹ szeroko rozumianej deregulacji rozwi¹zañ ustawowych zwi¹zanych z aktywnoœci¹ pañstwa w sferze zabezpieczenia spo³ecznego, po to, aby dzia³ania s³u¿b spo³ecznych nie by³y rozproszone. Jak stwierdzi³a, w swojej
dzia³alnoœci pragnie odwo³ywaæ siê do cierpliwoœci i energii Jacka Kuronia oraz praktyki dialogu spo³ecznego stosowanej przez Andrzeja B¹czkowskiego. Podstaw¹ w³aœciwych decyzji
i dzia³añ – doda³a – powinna byæ prawid³owa diagnoza problemów.
Senatorowie zadeklarowali wolê harmonijnej wspó³pracy z Ministerstwem Pracy i Polityki
Spo³ecznej.
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***
Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej wstêpnie rozpatrzono projekt ustawy
bud¿etowej na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji:
l czêœæ 29 – Obrona Narodowa,
l czêœæ 83 - Rezerwy celowe,
l czêœæ 85 – Bud¿ety wojewodów, w zakresie dzia³u – Obrona narodowa,
l za³. nr 5 - Plan finansowy Funduszu Modernizacji Si³ Zbrojnych,
l za³. nr 12, poz. 37 – Wyposa¿enie Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe,
l za³. 13 – Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego, Plan finansowy Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej.
Projekt bud¿etu MON przedstawili sekretarz stanu Piotr Czerwiñski oraz Andrzej Fa³kowski, dyrektor Departamentu Bud¿etowego w tym resorcie.
W dyskusji senatorowie zadawali pytania dotycz¹ce m.in. polskich misji pokojowych, planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
W drugiej czêœci posiedzenia senatorowie zapoznali siê z informacj¹ ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na temat aktualnych problemów obronnoœci oraz planów dzia³ania
MON. Minister omówi³ m.in. aktualne dzia³ania MON w zakresie polskich misji pokojowych
i operacji stabilizacyjnych. Przedstawi³ tak¿e informacje dotycz¹ce bud¿etu jego resortu, planów zmierzaj¹cych do uzawodowienia polskiej armii oraz zmian strukturalnych w ministerstwie.
***
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji
Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego. Proponowany przez Komisjê Ustawodawcz¹ projekt zmierza do wykonania orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego
z 28 listopada 2006 r., dotycz¹cego art. 416 ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.
Na temat proponowanej nowelizacji g³os zabra³ podsekretarz stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci Zbigniew Wrona. Jak stwierdzi³, podobna regulacja z³o¿ona przez resort znajduje siê ju¿ w Sejmie.
Po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy w g³osowaniu po³¹czone komisje postanowi³y wnieœæ o przyjêcie go bez poprawek,
a tak¿e o przyjêcie projektu uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Do
reprezentowania komisji w toku dalszych prac legislacyjnych upowa¿niono senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.
***
Odby³o siê wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, podczas którego przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy wykonuj¹cej orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 3 paŸdziernika 2006 r. (sygn. akt K 30/05),
dotycz¹ce art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej zosta³ wniesiony przez Komisjê
Ustawodawcz¹ i jest zbie¿ny z projektem wniesionym do Sejmu przez Senat VI kadencji.
Wówczas nie zakoñczono prac legislacyjnych ze wzglêdu na skrócenie kadencji parlamentu.
Obecny na posiedzeniu po³¹czonych komisji wiceminister pracy i polityki spo³ecznej Kazimierz Kuberski, przedstawiaj¹c stanowisko resortu, wyrazi³ aprobatê dla rozwi¹zañ zaproponowanych w inicjatywie.
W dyskusji senator Leon Kieres zwróci³ uwagê na potrzebê uzyskania w toku dalszych
prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej stanowiska ministra finan-
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sów oraz opinii przedstawicieli samorz¹du terytorialnego w zwi¹zku z poœrednim wp³ywem
ustawy na finanse gmin.
W g³osowaniu po³¹czone komisje jednomyœlnie popar³y przedstawiony projekt. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy
spo³ecznej upowa¿niono senator Gra¿ynê Sztark.
W rekomendowanym Senatowi projekcie, maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego i kieruj¹c siê brzmieniem jego sentencji oraz uzasadnieniem,
zaproponowano, aby w stosunku do osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ na zasadach okreœlonych w przepisach o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne za dochód przyjmowaæ
kwotê zadeklarowan¹ w oœwiadczeniu tej osoby.
Zaproponowana zmiana umo¿liwia uznanie za dochód w odniesieniu do tych osób równie¿ kwoty ni¿szej od najni¿szej podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Sposób ustalania dochodu, który warunkuje prawo do pomocy spo³ecznej, zosta³ dziêki temu
powi¹zany z faktyczn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹ (materialn¹) osób ubiegaj¹cych siê o œwiadczenie
pieniê¿ne.
Ustawa powoduje skutki finansowe dla bud¿etu pañstwa. Zmiana ustawowej definicji dochodu w stosunku do osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ na zasadach okreœlonych w przepisach o zrycza³towanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne zwiêkszy bowiem dostêpnoœæ pomocy spo³ecznej dla tej kategorii osób.
Podczas wspólnego posiedzenia przeprowadzono tak¿e pierwsze czytanie projektu
ustawy wykonuj¹cej orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 6 marca 2007 r. (sygn. akt P
45/06), dotycz¹cego art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa.
Rozpatrywany projekt ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa przygotowa³a Komisja Ustawodawcza
i by³ on zbie¿ny z projektem wniesionym do Sejmu przez Senat VI kadencji; wówczas nie zakoñczono prac legislacyjnych ze wzglêdu na skrócenie kadencji parlamentu.
Stanowisko resortu pracy w sprawie rozpatrywanej inicjatywy ustawodawczej przedstawi³ wiceminister K. Kuberski, który pozytywnie oceni³ proponowane zmiany.
W g³osowaniu po³¹czone komisje postanowi³y jednomyœlnie zaproponowaæ Senatowi
przyjêcie przedstawionego projektu. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach legislacyjnych nad tym projektem upowa¿niono senatora Mieczys³awa Augustyna.
***
Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Ustawodawczej wybrali zastêpcê przewodnicz¹cego komisji.
Na to stanowisko w czasie dyskusji kandydaturê senatora Bohdana Paszkowskiego
zg³osi³ senator Krzysztof Kwiatkowski. W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez
senatorów Zbigniewa Cichonia, Leona Kieresa i Gra¿ynê Sztark, zg³oszony kandydat
uzyska³ poparcie wiêkszoœci i zosta³ wybrany na zastêpcê przewodnicz¹cego Komisji
Ustawodawczej.
***
Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych rozpatrzono ustawê o ratyfikacji
Umowy wewnêtrznej miêdzy przedstawicielami rz¹dów pañstw cz³onkowskich, zebranymi
w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umow¹ o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje siê czêœæ
czwart¹ Traktatu WE, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.
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Na temat przedmiotowej umowy wypowiadali siê sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Jan Borkowski oraz wicedyrektor Departamentu Miêdzynarodowych Instytucji
Finansowych i Wspó³pracy Zagranicznej w Ministerstwie Finansów Andrzej Ciopiñski.
W g³osowaniu senatorowie jednomyœlnie opowiedzieli siê za przyjêciem rozpatrywanej
ustawy bez poprawek. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora W³odzimierza Cimoszewicza.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia przyst¹piono do wstêpnego rozpatrzenia projektu ustawy bud¿etowej na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji:
1. czêœæ 45 – Sprawy zagraniczne,
a) dochody i wydatki z za³. nr 1 i 2,
b) gospodarstwa pomocnicze z za³. nr 4,
c) dotacje podmiotowe z za³. nr 9,
d) zatrudnienia i wynagrodzenia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych z za³. nr 10,
e) limity zatrudnienia dla osób objêtych mno¿nikowymi systemami wynagrodzeñ z za³. nr 11,
2. Czêœæ 83 – Rezerwy celowe, w zakresie poz. 10, 43, 55, 61, 65 i 66,
3. plan finansowy Polskiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych z za³. nr 13.
Dyrektor generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rafa³ Wiœniewski poinformowa³ senatorów o planowanych na rok 2008 wydatkach resortu, przeznaczonych m.in. na utrzymanie centrali MSZ, polskich placówek za granic¹ (w tym na zakup budynku nowej ambasady
w Brukseli), pomoc rozwojow¹ oraz opiekê i pomoc dla Polonii i Polaków za granic¹.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
przyst¹pi³a do wyboru trzeciego zastêpcy przewodnicz¹cego komisji.
W dyskusji senator Czes³aw Ryszka zg³osi³ na to stanowisko kandydaturê senatora Ryszarda Bendera.
W tajnym g³osowaniu, przeprowadzonym przez senatorów Janinê Fetliñsk¹, Marka Konopkê i Andrzeja Szewiñskiego, za wyborem senatora R. Bendera opowiedzia³o siê 8 senatorów, przeciw – 12, a 2 osoby wstrzyma³y siê od g³osu. Wobec wyników g³osowania senator
R. Bender nie zosta³ wybrany na zastêpcê przewodnicz¹cego Komisji Spraw Emigracji
i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego senatorowie rozpatrzyli wstêpnie projekt ustawy
bud¿etowej na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji: w czêœci 03, dotycz¹cej Kancelarii Senatu, w zakresie rozdzia³u 75 195 (Opieka nad Poloni¹ i Polakami za Granic¹).
Projekt wraz z omówieniem struktury wniosków o dotacje na rok 2008 przedstawi³ zastêpca szefa Kancelarii Senatu Romuald £anczkowski. W dyskusji zabrali g³os senatorowie
Lucjan Cichosz, Maria Pañczyk-Pozdziej, Barbara Borys-Damiêcka, Roman Ludwiczuk, Bronis³aw Korfanty i Czes³aw Ryszka.
***
Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej zapoznali siê
z informacj¹ rz¹du na temat posiedzenia Rady Europejskiej, które odby³o siê 14 grudnia
2007 r. (sygn. Rady UE 15278/07). Informacjê przedstawi³ sekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw zagranicznych Jan Borkowski.
W kolejnym punkcie porz¹dku dziennego – w zwi¹zku z planowan¹ na 3. posiedzeniu
Senatu debat¹ nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na
2008 r. – Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a, w trybie art. 5 ustawy z 11 marca 2004 r.
o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskie-
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go, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów „Program
dzia³alnoœci legislacyjnej i prac Komisji na 2008 r.” (COM(2007) 640), sygn. Rady UE
14663/07. Program dzia³alnoœci legislacyjnej i prac Komisji omówi³ podsekretarz stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej Krzysztof Szczerski.
Nastêpnie senatorowie omówili procedury zwi¹zane z kontrol¹ zasady pomocniczoœci
i proporcjonalnoœci na przyk³adzie projektu decyzji ramowej Rady zmieniaj¹cej decyzjê ramow¹ 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (COM (2007) 650) i przyjêli plan pracy
nad tym projektem pilota¿owym COSAC.
Komisja wskaza³a Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci jako bran¿ow¹, opiniuj¹c¹
wskazany projekt decyzji ramowej. Zdecydowano równie¿ o wyznaczeniu ekspertów, którzy
do 7 stycznia 2008 r. maj¹ przygotowaæ opiniê na temat rozpatrywanego projektu. Na sprawozdawcê projektu wyznaczono senatora Jana Wyrowiñskiego. Ustalono, ¿e wspólne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej z Komisj¹ Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci odbêdzie siê
8 stycznia 2008 r. Podczas posiedzenia senatorowie wys³uchaj¹ opinii przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz UKIE, zapoznaj¹ siê z opiniami ekspertów,
a nastêpnie dokonaj¹ ceny projektu decyzji ramowej i zg³osz¹ wnioski.
Po tym posiedzeniu odbêdzie siê posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej, która – na
podstawie zg³oszonych wniosków – przyjmie swoj¹ opiniê. Przygotuje tak¿e raport i przeœle go
do sekretariatu COSAC. Opinia komisji zostanie przekazana do Komisji Europejskiej do
21 stycznia 2008 r.
Na zakoñczenie swojego posiedzenia 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

Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postêpowania dla komputerowych systemów rezerwacji, (COM(2007) 709),
sygn. Rady UE 14526/07.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Infrastruktury.
Referent: senator Tadeusz Gruszka.
Przedstawiciel rz¹du: prezes Urzêdu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyñski.
Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt rozporz¹dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady i postanowi³a nie wnosiæ uwag.
Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê:
– w trybie art. 6 ust. pkt 2: COM(2007) 657, 677, 701, 705, 712, 713, 715, 717, 718,
719, 728, 729, 731, 734, 742, 743, 744, 751, 752, 14423/07,
– w trybie art. 6 ust. 1 pkt 4: COM(2007) 748, 761.
***

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia senatorowie zapoznali siê z informacj¹ Ministerstwa Zdrowia na temat listy leków refundowanych.
Informacjê przedstawi³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej W³odarczyk,
który omówi³ procedury tworzenia wykazów leków refundowanych oraz szczegó³y prac
zwi¹zanych z ostatnimi rozporz¹dzeniami refundacyjnymi.
Przewodnicz¹cy komisji senator W³adys³aw Sidorowicz podkreœli³, ¿e wobec pojawiaj¹cych siê w¹tpliwoœci ustêpuj¹cy rz¹d nie powinien podpisywaæ rozporz¹dzenia wprowadzaj¹cego listy leków refundowanych, poniewa¿ to nie on bêdzie ponosi³ konsekwencje tej
decyzji. Ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia przewiduje pokrywanie w czêœci lub w ca³oœci wydatków na leki, a listê leków refundowanych, z moc¹ rozporz¹dzenia, przygotowuje
minister zdrowia. Jak ka¿de rozporz¹dzenie lista jest opracowywana merytorycznie w Ministerstwie Zdrowia, a nastêpnie przesy³ana do uzgodnieñ miêdzyresortowych, w tym do mini-
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stra finansów i konsultacji spo³ecznych. Po uzyskaniu pozytywnych opinii mo¿e byæ podpisana
przez w³aœciwych ministrów.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki Narodowej wybra³a zastêpców przewodnicz¹cego komisji.
Podczas dyskusji na to stanowisko zg³oszono dwie kandydatury. Senator Krzysztof Majkowski rekomendowa³ kandydaturê senatora Stanis³aw Koguta, a senator Jan Dobrzyñski –
senatora Grzegorza Banasia. W tajnym g³osowaniu, przeprowadzonym przez senatorów: K.
Majkowskiego, Witolda Idczaka i Stanis³awa Bisztygê, zg³oszeni kandydaci uzyskali poparcie
komisji i zostali wybrani na zastêpców przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej.
Nastêpnie omówiono harmonogram prac nad ustaw¹ bud¿etow¹ na rok 2008. Przewodnicz¹cy obradom senator Kazimierz Kleina zwróci³ siê z proœb¹, aby senatorowie, którym
przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Narodowej senator Tomasz Misiak przydzieli³ do pog³êbionej analizy odpowiednie czêœci ustawy bud¿etowej na rok 2008, nawi¹zali bli¿szy kontakt
z przedstawicielami w³aœciwych resortów oraz komisji sejmowych w celu uzyskania wyczerpuj¹cych informacji. W razie potrzeby niektóre szczegó³owe aspekty prac nad ustaw¹ bud¿etow¹
na rok 2008 zostan¹ jeszcze omówione i ustalone podczas najbli¿szego posiedzenia komisji.

19 grudnia 2007 r.
Na swym posiedzeniu Komisja Obrony Narodowej rozpatrywa³a wstêpnie projekt ustawy bud¿etowej na rok 2008 w czêœciach w³aœciwych przedmiotowemu zakresowi dzia³ania komisji, w zakresie czêœci 01 – Kancelaria Prezydenta RP, rozdzia³ 75103.
Projekt bud¿etu omówili, a nastêpnie odpowiadali na pytania senatorów gen. dyw. Roman Polko – zastêpca szefa Biura Bezpieczeñstwa Narodowego, oraz Dariusz Gwizda³a – dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeñstwa Narodowego.
***
l

l

l

Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Ustawodawcza. Porz¹dek obrad przewidywa³:
Zbadanie koniecznoœci podjêcia dzia³añ ustawodawczych wynik³ych z treœci wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 28 marca 2007 r., dotycz¹cego ustawy o zak³adowym funduszu
œwiadczeñ socjalnych (sygnatura akt K 40/04).
Zbadanie koniecznoœci podjêcia dzia³añ ustawodawczych wynik³ych z treœci wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 28 listopada 2006 r., dotycz¹cego ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe (sygnatura
akt P 31/05).
Zbadanie koniecznoœci podjêcia dzia³añ ustawodawczych wynik³ych z treœci wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 29 listopada 2006 r. dotycz¹cego ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych (sygnatura akt SK 51/06).

W posiedzeniu komisji udzia³ wziêli przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, którzy szczegó³owo omówili rozpatrywane wyroki i ich uzasadnienia oraz przedstawili
projekty stosownych ustaw, bêd¹cych ich realizacj¹.
W kolejnych g³osowaniach Komisja Ustawodawcza jednomyœlnie zdecydowa³a o podjêciu postêpowania w sprawie wszystkich trzech rozpatrywanych inicjatyw ustawodawczych.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad projektem ustawy o zak³adowym
funduszu œwiadczeñ socjalnych upowa¿niono senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. W projek-
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cie zaproponowano uchylenie art. 8 ust. 2a, który wprowadza³ ograniczenie w postaci zakazu
finansowania z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych form wypoczynku za granic¹,
dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej czy sportowo-rekreacyjnej. Zmiana w art. 2 pkt 1 ustawy
o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych tak¿e ma na celu wy³¹czenie tego ograniczenia
poprzez wykreœlenie wyrazu „krajowego”. Postulowana nowelizacja eliminuje kategoriê podmiotów, któr¹ ustawodawca wyodrêbni³ w sposób wadliwy. Przyj¹³ mianowicie, ¿e relewantnym kryterium, decyduj¹cym o prawie uzyskania dofinansowania z zak³adowego funduszu
œwiadczeñ socjalnych, jest miejsce spêdzania urlopu.
Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa. Us³ugi œwiadczone
przez pracodawcê na rzecz ró¿nych form wypoczynku, dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej
i sportowo-rekreacyjnej poza terenem kraju finansowane bêd¹ w ramach aktualnych zak³adowych funduszy œwiadczeñ socjalnych.
Do reprezentowania Komisji Ustawodawczej w dalszych pracach nad projektem
o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe upowa¿niony zosta³ senator Leon Kieres. W tym projekcie zaproponowano uchylenie ca³ego art. 5 z ustawy o zasadach przekazywania budynków. Taka zmiana
spowodowa³aby, ¿e przekazywanie gminom nieruchomoœci przez przedsiêbiorstwa pañstwowe i spó³ki odbywa³oby siê na zasadach ogólnych, czyli wymaga³oby zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 4 ustawy o zasadach przekazywania budynków).
W ten sposób zosta³aby zachowana zasada równorzêdnoœci stron zawieraj¹cych umowê, chroniony by³by równie¿ interes maj¹tkowy gminy, która w konkretnej sytuacji
mog³aby odmówiæ zawarcia umowy, na warunkach okreœlonych w ustawie o przekazywaniu
budynków.
Artyku³ 2 projektu ustanawia normê prawa intertemporalnego, zgodnie z któr¹, do spraw
wszczêtych, a niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie projektowanej ustawy (spraw
„w toku”) nale¿y stosowaæ przepisy w nowym brzmieniu (zasada bezpoœredniego dzia³ania
prawa nowego).
Proponowana ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.
Do reprezentowania Komisji Ustawodawczej w dalszych pracach nad projektem ustawy
o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upowa¿niony zosta³ senator Bohdan
Paszkowski.
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego i kieruj¹c siê brzmieniem jego sentencji oraz motywami uzasadnienia, proponuje siê, aby
w art. 21 ust.1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodaæ zastrze¿enie,
i¿ wolne od podatku dochodowego s¹ odszkodowania wynikaj¹ce z zawartych ugód s¹dowych.
Dotyczy to odszkodowañ, których wysokoœæ lub zasady ustalania wynikaj¹ wprost z przepisów
odrêbnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Projektowana ustawa powoduje skutki finansowe dla bud¿etu pañstwa. Rozszerza zakres przedmiotowy odszkodowañ o czêœæ odszkodowañ wynikaj¹cych z zawartych ugód
s¹dowych, które s¹ wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
***
W ramach posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej odby³o siê szkolenie
na temat roli parlamentu narodowego w Unii Europejskiej. Prezentacjê przygotowa³a
i przedstawi³a Magdalena Skulimowska, starszy specjalista w Dziale Spraw Unii Europejskiej Biura Spraw Miêdzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu. Dotyczy³a
ona m.in. instytucji Unii Europejskiej, ich roli i podstawowych zadañ, Ÿróde³ prawa i g³ównych procedur stanowienia prawa w Unii Europejskiej, form wspó³pracy miêdzy parlamentami pañstw cz³onkowskich, a tak¿e zmian wynikaj¹cych z podpisania Traktatu
Lizboñskiego.
***
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Podczas swojego posiedzenia Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzy³a wnioski: wicemarsza³ek Krystyny Bochenek o odwo³anie z Komisji Kultury i Œrodków Przekazu, senator Doroty Arciszewskej-Mielewczyk o odwo³anie z Komisji do
Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ i powo³anie jej do Komisji Spraw
Zagranicznych.
Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowi³a przed³o¿yæ Izbie
projekt uchwa³y zgodnie z rozpatrzonymi wnioskami. Ustalono, ¿e sprawozdawc¹ komisji na
posiedzeniu plenarnym bêdzie senator Piotr Zientarski.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisja Regulaminowa, Etyki
i Spraw Senatorskich, zgodnie z art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu, przygotowa³a projekt
uchwa³y w sprawie odwo³ania wicemarsza³ka Zbigniewa Romaszewskiego z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Na sprawozdawcê projektu uchwa³y
w tej sprawie wybrano senatora P. Zientarskiego.
Na zakoñczenie posiedzenia przeprowadzono wybór zastêpcy przewodnicz¹cego komisji. W dyskusji kandydaturê senatora Zbigniewa Szaleñca zg³osi³ senator Mieczys³aw
Augustyn. W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów M. Augustyna, Józefa
Bergiera i Krzysztofa Kwiatkowskiego, uzyska³ on jednomyœlne poparcie.
***
Odby³o siê wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Zdrowia,
zwo³ane w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym.
Na temat rozwi¹zañ przyjêtych w rozpatrywanej nowelizacji wypowiadali siê podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Tadeusz Nalewajk oraz prezes
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej Anna Stre¿yñska. G³os zabra³y tak¿e Joanna Skwierczyñska i Marzenna £abuszewska z Departamentu Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
w MSWiA. Senatorowie zapoznali siê z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.
Rozpatrywana nowelizacja stanowi, ¿e dostawcy us³ug telekomunikacyjnych maj¹ zapewniæ kierowanie po³¹czeñ z numerem alarmowym 112 do centrum powiadamiania ratunkowego. Nowe przepisy maj¹ pozwoliæ na szybk¹ identyfikacjê miejsca, z którego wykonano
po³¹czenie na numer alarmowy 112. W wypadku po³¹czenia w sieci stacjonarnej identyfikacja
ma oznaczaæ dok³adny adres takiego miejsca, a w wypadku sieci komórkowej – po³o¿enie
geograficzne telefonu.
Przepisy zak³adaj¹ utworzenie systemu, w którym bêd¹ gromadzone informacje i dane
o po³¹czeniach z numerami alarmowymi (nie tylko 112). Systemem bêdzie zarz¹dza³ prezes
Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Dane te bêd¹ udostêpniane centralnemu punktowi systemu powiadamiania ratunkowego oraz s³u¿bom ratunkowym.
Rz¹d nada³ temu projektowi charakter pilny. W koñcu listopada 2007 r. Komisja Europejska pozwa³a Polskê i £otwê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci za opóŸnienia we w³aœciwym wprowadzaniu unijnych przepisów telekomunikacyjnych o jednym europejskim
numerze alarmowym 112. Komisja argumentowa³a, ¿e w Polsce i na £otwie „informacje
o miejscu przebywania osoby dzwoni¹cej na numer alarmowy 112 z telefonów komórkowych nadal nie s¹ udostêpniane s³u¿bom ratowniczym”. Uniemo¿liwia to szybkie dotarcie
na miejsce wypadku i udzielenie pomocy. Komisja Europejska podkreœli³a, ¿e zarówno
w Polsce, jak i na £otwie trwaj¹ prace nad zapewnieniem dostêpnoœci informacji o miejscu
przebywania osoby dzwoni¹cej, „ale wdra¿anie potrzebnych do tego systemów wci¹¿ nie jest
zakoñczone”.
W dyskusji senator Kazimierz Kleina zg³osi³ propozycjê wprowadzenia 5 poprawek do
ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym. W kolejnych g³osowaniach uzyska³y one poparcie po³¹czonych komisji.
Ustalono, ¿e przyjêcie nowelizacji sejmowej wraz z poprawkami zaakceptowanymi przez komisje zarekomenduje Izbie senator K. Kleina.
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Jedna ze zmian zaakceptowanych przez Komisjê Gospodarki Narodowej i Komisjê Zdrowia mia³a na celu utworzenie jednego punktu centralnego, za poœrednictwem którego centra
powiadamiania ratunkowego, Policja, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna oraz pogotowie ratunkowe
bêd¹ po³¹czone z systemem zarz¹dzanym przez prezesa UKE. Punkt ten powinien zapewniaæ po³¹czenie centrom jak równie¿ s³u¿bom powo³anym do niesienia pomocy z uwagi na
koniecznoœæ zapewnienia sprawnego zarz¹dzania zasobami s³u¿b, w szczególnoœci w sytuacji gdy o tym samym zdarzeniu informuj¹ ró¿ne osoby za poœrednictwem ró¿nych numerów
alarmowych. Ponadto poprawka umo¿liwia zorganizowanie przez s³u¿by w³asnego punktu
centralnego, pod³¹czonego do systemu.
Kolejna z poprawek zmierza³a do zagwarantowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz dyspozytorom medycznym dostêpu równie¿ do danych dotycz¹cych zarejestrowanego u¿ytkownika koñcowego us³ugi przedp³aconej.

20 grudnia 2007 r.
Senatorowie z Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci rozpatrywali ustawê
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania karnego.
Przyjêcie ustawy rekomendowa³ podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona. Ponadto g³os zabrali Tomasz Bulira z Departamentu Prawnego w Ministerstwie Obrony Narodowej i Jaros³aw Traczyk z Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Zapoznano
siê tak¿e z opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.
W g³osowaniu komisja postanowi³a zaproponowaæ Izbie przyjêcie bez poprawek rozpatrywanej nowelizacji sejmowej. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano
wicemarsza³ka Zbigniewa Romaszewskiego.
Podczas posiedzenia Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci rozpatrzono tak¿e ustawê o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.
Na temat rozwi¹zañ zawartych w ustawie sejmowej g³os zabrali przedstawiciele Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego: dyrektor Biura Prawnego Kazimierz Mordaszewski i ekspert
Dariusz Lizakowski.
W nowelizacji zapisano uprawnienia Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji
Wywiadu do zwalczania korupcji. Znalaz³ siê w niej zapis, ¿e agencje s¹ w³aœciwe do zapobiegania, przeciwdzia³ania i zwalczania korupcji osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, „je¿eli mo¿e
to godziæ w bezpieczeñstwo pañstwa”.
W dyskusji proponowane zmiany wzbudzi³y kontrowersje. Wskazywano m.in., ¿e takie
rozwi¹zanie wywo³a spory miêdzy ABW a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. W opinii autorów projektu kompetencje tych instytucji w zakresie zwalczania korupcji siê uzupe³niaj¹, a nie
nak³adaj¹, nie odbieraj¹ te¿ uprawnieñ CBA.
W dyskusji postulowano m.in. odroczenie prac nad nowelizacj¹ sejmow¹ i zaproszenie
przedstawicieli CBA. Ostatecznie w g³osowaniu poparcie Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci uzyska³ wniosek o przyjêcie sejmowej nowelizacji bez poprawek. Jak ustalono, podczas posiedzenia plenarnego senator Krzysztof Piesiewicz zarekomenduje go Izbie.
***
Odby³o siê posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, dotycz¹ce podzia³u
poszczególnych czêœci bud¿etowych i innych planów finansowych dotycz¹cych zakresu merytorycznego komisji. Ustalono nastêpuj¹cy podzia³:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
– czêœæ 32 – Rolnictwo – senator Przemys³aw B³aszczyk
– czêœæ 33 - Rozwój wsi – senator Ireneusz Niewiarowski
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– czêœæ 35 - Rynki rolne – senator Grzegorz Wojciechowski
– czêœæ 62 - Rybo³ówstwo – senator Andrzej Grzyb
– Dochody i wydatki na rolnictwo w bud¿etach wojewodów w czêœci 85 w dziale 010 – Rolnictwo i £owiectwo – senator Jan Olech
– Wydatki bud¿etowe na rolnictwo planowane na 2008 rok w innych czêœciach bud¿etu pañstwa w czêœci 83 – Rezerwy celowe – senator Zdzis³aw Pupa
– Œrodki z Unii Europejskiej przeznaczone na rolnictwo, za³¹cznik nr 15 – senator Krzysztof
Majkowski
– Œrodki na prefinansowanie wydatków z bud¿etu Unii Europejskiej, za³¹cznik nr 14 – senator
K. Majkowski
– Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, za³¹cznik nr 10 – senator Krzysztof Jaworski
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za³¹cznik nr 13 – senator Jerzy Chróœcikowski
Agencja Rynku Rolnego, za³¹cznik nr 13 – senator Henryk Górski
Agencja Nieruchomoœci Rolnych, za³¹cznik nr 13 – senator Piotr G³owski
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w czêœci 72, za³¹cznik nr 5 – senator
ErykSmulewicz
Ministerstwo Œrodowiska:
– Œrodowisko w czêœci 41 – senator Micha³ Wojtczak
– Gospodarka Wodna w czêœci 22 – senator Jadwiga Rotnicka
– Œrodki pochodz¹ce z Unii Europejskiej, za³¹czniki nr 7, 14 i 15 – senator Andrzej Grzyb
Pañstwowa Agencja Atomistyki, czêœæ 68 – senator Andrzej Misio³ek
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej – senator Stanis³aw Gorczyca
– Plan finansowy za³¹cznik 5
– Program wieloletni „Budowa zbiornika wodnego Œwinna Porêba”, za³¹cznik nr 12
Ministerstwo Finansów – senator Gra¿yna Sztark
– w czêœci 83 – Rezerwy celowe
– w czêœci 85 – Bud¿ety wojewodów
– 020 – Leœnictwo
– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
– 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczna oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.
Na zakoñczenie posiedzenia przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
senator Jerzy Chróœcikowski poinformowa³ cz³onków komisji, ¿e NIK przeprowadzi³a kontrolê
w wielkoprzemys³owych fermach trzody chlewnej. Jej celem by³o zbadanie i dokonanie oceny
dzia³añ organów administracji rz¹dowej w zakresie tworzenia i realizacji polityki pañstwa wobec tych ferm, realizacji i skutecznoœci nadzoru pañstwowego nad ich funkcjonowaniem, a tak¿e przestrzegania przez nie przepisów sanitarno-weterynaryjnych i ochrony œrodowiska, jak
równie¿ wykorzystania przyznanych œrodków publicznych na realizacjê zadañ z zakresu chowu lub hodowli zwierz¹t. NIK negatywnie oceni³a nadzór organów administracji rz¹dowej nad
funkcjonowaniem ferm. Kontrole wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjn¹, Inspekcjê
Ochrony Œrodowiska i Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ by³y nieskuteczne i nie obejmowa³y
wszystkich ferm. Negatywna by³a te¿ ocena dzia³añ administracji rz¹dowej odnoœnie do tworzenia i realizacji polityki pañstwa wobec wielkoprzemys³owego chowu trzody chlewnej. Raport dostêpny jest w sekretariacie komisji.
Nastêpnie przewodnicz¹cy obradom poinformowa³ o kolejnym posiedzeniu, które odbêdzie siê 4 stycznia 2008 r. i bêdzie dotyczy³o rozpatrzenia ustawy bud¿etowej na rok 2008,
oraz przedstawi³ harmonogram prac nad t¹ ustaw¹ w Senacie.
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Kontakty miêdzynarodowe

19 grudnia 2007 r. wizytê w Senacie z³o¿y³ przewodnicz¹cy Izby Reprezentantów
Republiki Indonezji Agung Laksono wraz z delegacj¹. Goœci przyj¹³ marsza³ek Bogdan
Borusewicz.
Marsza³ek Senatu podkreœli³, ¿e Indonezja jest najwa¿niejszym partnerem Polski w Azji
Po³udniowo-Wschodniej. Wyrazi³ zadowolenie z o¿ywionych kontaktów politycznych miêdzy
obu krajami.
Przewodnicz¹cy A. Laksono zaznaczy³, ¿e stosunki polsko-indonezyjskie maj¹ d³ug¹ tradycjê. Doda³, ¿e dziêki wspó³pracy z Polsk¹ Indonezja chce wejœæ na rynki europejskie. Poinformowa³, ¿e w tym celu w przysz³ym roku w Warszawie zostanie zorganizowana wystawa
EXPO-Indonezja.
Zdaniem marsza³ka B. Borusewicza, Indonezja osi¹gnê³a dobr¹ pozycjê w swoim regionie nie tylko dziêki rozwojowi gospodarczemu, ale przede wszystkim dziêki ugruntowanej demokracji i stabilizacji. Marsza³ek zaznaczy³, ¿e Polska jest zainteresowana wzrostem wymiany
handlowej z Indonezj¹.
Goœcie mówili, ¿e Indonezja jest krajem po³o¿onym na 17 tysi¹cach wysp, a zatem do
komunikacji potrzebne s¹ statki, i na tym polu m.in. rysuj¹ siê mo¿liwoœci wspó³pracy.
Marsza³ek Senatu przybli¿y³ indonezyjskim goœciom rolê Senatu w polskim systemie parlamentarnym. Goœcie byli zainteresowani dzia³aniem drugiej izby w parlamencie, gdy¿ w Indonezji 5 lat temu zosta³a powo³ana Izba Reprezentantów Regionów – odpowiednik polskiego
Senatu.
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***
19 grudnia br. przewodnicz¹cy Komisji Spraw Zagranicznych senator Leon Kieres
spotka³ siê z delegacj¹ m³odych pracowników MSZ Gruzji i Azerbejd¿anu.
W sk³ad delegacji wchodzili: naczelnik w Departamencie Polityki Bezpieczeñstwa i Integracji Europejskiej Torike Parulava, Lela Garsevanishvili – radca w Departamencie Integracji
Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Gruzji, referent w Wydziale Wspó³pracy
i Rozwoju Gospodarczego Elszan Abdulazimow oraz Hamlet Akbarow – referent w Pierwszym
Wydziale Zachodnim w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Azerbejd¿anu.
Podczas spotkania senator L. Kieres zapozna³ m³odych dyplomatów z zakresem dzia³ania Komisji Spraw Zagranicznych oraz jej rol¹ w procesie legislacyjnym.
Przedstawiciele Azerbejd¿anu przypomnieli niedawn¹ wizytê marsza³ka Bogdana Borusewicza oraz jej znaczenie dla kontaktów bilateralnych. W swoich wyst¹pieniach poruszali
kwestiê Górnego Karabachu. Wskazywali tak¿e na poszukiwanie mo¿liwoœci poszerzenia forum miêdzynarodowego, analizuj¹cego konflikt w tym regionie w ramach Unii Europejskiej
(Parlament Europejski).
Przedstawiciele Gruzji poinformowali o zbli¿aj¹cych siê wyborach prezydenckich. Omówili szczegó³y sceny politycznej i parlamentarnej w tym kraju, sytuacjê w P³d. Osetii, a tak¿e
proces wycofywania wojsk rosyjskich z baz wojskowych na terenie Gruzji.
Senator L. Kieres zapewni³ o poparciu Polski dla obu krajów w ich d¹¿eniach do uczestnictwa w Unii Europejskiej (w ramach Europejskiej Polityki S¹siedztwa) i NATO. Podkreœli³, ¿e
wraz z rozwojem europejskich programów pomocowych na rzecz Gruzji i Azerbejd¿anu wzroœnie równie¿ rola Polski jako promotora euroatlantyckich aspiracji obu pañstw.
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Kronika senacka

W dniach 15–17 grudnia 2007 r., w 37. rocznicê, w Gdañsku i Gdyni odby³y siê
uroczyste obchody tragicznych wydarzeñ na Wybrze¿u.
12 grudnia 1970 r. rz¹d PRL og³osi³ drastyczne podwy¿ki cen artyku³ów spo¿ywczych, co
wywo³a³o demonstracje, g³ównie na Wybrze¿u, ale tak¿e w Krakowie, Wa³brzychu i w innych
miastach. Dosz³o do manifestacji ulicznych. W Gdañsku i Szczecinie protestuj¹cy podpalili
gmachy komitetów wojewódzkich PZPR.
Wed³ug oficjalnych danych, w grudniu 1970 r. na ulicach Gdañska, Gdyni, Szczecina i Elbl¹ga zginê³y 44 osoby, a ponad 1160 zosta³o rannych, oko³o 3 tys. – brutalnie pobitych, a nastêpnie aresztowanych. Najtragiczniejsze zdarzenia mia³y miejsce w Gdyni, gdzie 17 grudnia
wojsko bez ostrze¿enia otworzy³o ogieñ do id¹cych do pracy robotników.
15 grudnia 2007 r. w Gdañsku odby³a siê konferencja historyczna „Grudzieñ ‘70 – Pamiêtamy”, zorganizowana przez Fundacjê Centrum Solidarnoœci. Wziêli w niej udzia³ m.in. premier
Donald Tusk, marsza³ek Bogdan Borusewicz, by³y prezydent Lech Wa³êsa, metropolita gdañski abp Tadeusz Goc³owski, prof. W³adys³aw Bartoszewski, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, kierownik Urzêdu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz
Krupski, a tak¿e kilkaset osób, z których wiêkszoœæ stanowili uczniowie z trójmiejskich szkó³.
Podczas konferencji odby³y siê trzy sesje robocze, podczas których wyst¹pili m.in. historycy: prof. Jerzy Eisler, doc. Andrzej Friszke i prof. Andrzej Paczkowski.
Zdaniem b. prezydenta L. Wa³êsy, jego pokolenie, które doprowadzi³o do obalenia komunizmu w Polsce, powinno teraz przekazaæ m³odym ludziom przes³anie, ¿eby oprócz „szabelki
u¿ywaæ te¿ g³owy”, tak aby ta „szabelka w zwyciêstwa siê przemienia³a”. „Dlatego te¿ zacznijmy szanowaæ kompromisy. Kompromis po latach wygl¹da mizernie, ale to on powoduje nastêpne zwyciêstwa, a piêkne bitwy, piêkne walki koñcz¹ siê tylko krwi¹” – zaapelowa³ L. Wa³êsa.
W opinii marsza³ka B. Borusewicza, tragiczne wydarzenia sprzed 37 lat by³y dla robotników i ca³ego spo³eczeñstwa „uniwersytetem ludowym”. „Nie trzeba by³o tutaj t³umaczyæ, czym
jest w³adza komunistyczna, ¿e siê opiera na przemocy i k³amstwie. Nie trzeba by³o t³umaczyæ,
¿e ta w³adza siêga po najbardziej drastyczne metody. I kiedy wchodziliœmy w Sierpieñ 1980 r.,
to ta œwiadomoœæ by³a nadal ¿ywa. To nie bez przyczyny chcieliœmy wtedy mszy, to nie bez
przyczyny ustawia³y siê d³ugie kolejki do spowiedzi” – podkreœli³ marsza³ek Senatu.
„Muszê powiedzieæ, ¿e ja nie lubiê grudnia, chocia¿ s¹ œwiêta, chocia¿ jest to piêkny, taki
polski rodzinny miesi¹c. Mnie grudzieñ kojarzy siê z niedobrymi rzeczami, bo przecie¿ mieliœmy dwa grudnie: ten z 1970 r. i 11 lat póŸniej” – doda³ marsza³ek B. Borusewicz.
Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera prof. W. Bartoszewski powiedzia³, ¿e tragedia
sprzed 37 lat sta³a siê kolejnym dowodem, ¿e komunizm jako system bezprawia by³ „zdolny
do wszystkiego”. „Ten 1970 r. pokaza³ nam wszystkim, ¿e nie wolno ³udziæ siê odprê¿eniem
1956 roku, ¿e nie ma trwa³ej odwil¿y” – powiedzia³.
W ocenie prof. A. Paczkowskiego z PAN, to, co siê dzia³o w grudniu 1970 r. na ulicach kilku polskich miast, by³o „kwintesencj¹” funkcjonowania systemu komunistycznego. „Nie umie
siê rozmawiaæ, nie chce siê rozmawiaæ, nie rozumie siê potrzeby ekspresji spo³ecznej, to siê
wysy³a czo³gi” – mówi³.
Prof. J. Eisler z IPN uwa¿a, ¿e zdobycie pe³ni wiedzy o Grudniu ‘70 stanie siê mo¿liwe po
ujawnieniu radzieckich dokumentów. „Dzisiaj ze wszystkich polskich miesiêcy o Grudniu wiemy chyba i tak najwiêcej. Wydano blisko 40 ksi¹¿ek na ten temat” – podkreœli³.
Podczas konferencji premier D. Tusk zapowiedzia³ wyp³atê zadoœæuczynieñ dla rodzin
ofiar Grudnia ‘70. „Biorê osobist¹ odpowiedzialnoœæ za to, by w ci¹gu najbli¿szych kilku, mo¿e
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kilkunastu tygodni sprawê ostatecznie rozwi¹zaæ” – podkreœli³. Szef rz¹du zapowiedzia³ tak¿e,
¿e zwróci siê do ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Æwi¹kalskiego, aby przygotowa³ szybki
i precyzyjny raport, dlaczego do tej pory nie doczekaliœmy siê w sprawie Grudnia ‘70 prawnej
sprawiedliwoœci.
16 grudnia 2007 r. metropolita gdañski abp T. Goc³owski odprawi³ uroczyst¹ mszê w Bazylice œw. Brygidy w Gdañsku w 37. rocznicê Grudnia’70. „Dziœ mówimy im: drodzy bracia, którzy oddaliœcie swoje ¿ycie za ojczyznê, my – dziêki waszej ofierze – dzisiaj ¿yjemy w wolnej
ojczyŸnie, suwerennym pañstwie, próbuj¹cym znaleŸæ wspólny europejski dom, by pokonawszy mury i kurtyny z myœl¹ równie¿ o naszych braciach poszukuj¹cych prawdy i mi³oœci na
Wschodzie, mo¿na by³o rzeczywiœcie realizowaæ te wszystkie idea³y” – mówi³ w kazaniu gdañski hierarcha.
Po nabo¿eñstwie jego uczestnicy przeszli ulicami Gdañska pod pomnik Poleg³ych Stoczniowców, gdzie z³o¿ono wieñce i kwiaty oraz odczytano apel poleg³ych.
„Ta krew przelana zaowocowa³a 10 lat póŸniej. Nie by³oby Sierpnia bez Grudnia, nie by³oby te¿ Sierpnia bez pamiêci o Grudniu” – powiedzia³ pod pomnikiem marsza³ek Senatu
B. Borusewicz. Podkreœli³, ¿e czczenie ofiar masakry sprzed 37 lat jest wa¿ne nie tylko
dla Polski, ale tak¿e dla œwiata. „Ta pamiêæ jest potrzebna nie tylko nam, ale tym wszystkim, co za Polsk¹ cierpi¹ w systemach totalitarnych. Takie systemy nadal funkcjonuj¹.
I takie systemy nadal s¹ gotowe do zbrodni” – doda³.
Przed msz¹ w koœciele œw. Brygidy w ramach obchodów rocznicy Grudnia ‘70 zapalono
tak¿e znicze przy tablicy pami¹tkowej na b. siedzibie komitetu PZPR w Gdañsku, upamiêtniaj¹cej protest robotniczy sprzed 37 lat.
Rano przed g³ównymi uroczystoœciami w Gdañsku kwiaty pod pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców z³o¿y³ premier D. Tusk. Szef rz¹du pomodli³ siê te¿ przez chwilê, a nastêpnie obejrza³ zdjêcia z wystawy poœwiêconej Grudniowi’70, umieszczonej wokó³ pomnika
17 grudnia 2007 r. uroczyste obchody 37. rocznicy Grudnia ‘70 odby³y siê w Gdyni.
„Tak bardzo boli, ¿e niezawis³y wymiar sprawiedliwoœci w wolnej Polsce przez tyle lat nie
potrafi os¹dziæ grupy osób, którym prokuratora postawi³a zarzut kierowniczego sprawstwa
zbrodni” - powiedzia³ przed pomnikiem Ofiar Grudnia’70 przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ”
Janusz Œniadek. „Czy to znaczy, ¿e dopóki nie zapadn¹ wyroki skazuj¹ce, nie znamy osób odpowiedzialnych za te zbrodnie? (...) Komuniœci sami wskazali sprawców zbrodni, wpisuj¹c do
PRL-owskiej konstytucji formu³ê o kierowniczej roli partii. Dzisiaj oskar¿amy w³adze PZPR
o kierownicze sprawstwo komunistycznych zbrodni” – mówi³.
J. Œniadek apelowa³ o zachowanie pamiêci o ofiarach masakry sprzed 37 lat, poniewa¿
w innym wypadku oznacza³oby to przyzwolenie, aby „zabito ich znowu”. Przewodnicz¹cy podkreœli³, ¿e na pamiêci o grudniowej zbrodni zbudowana jest to¿samoœæ „Solidarnoœci”. Przypomnia³, ¿e „w sierpniu 1980 r. wywalczyliœmy prawo do budowy pomników i zbudowaliœmy je,
równie¿ ten, pod którym stoimy”.
Marsza³ek B. Borusewicz powiedzia³ natomiast, ¿e gdyby nie ofiary Grudnia ‘70 nie by³oby zwyciêstwa w sierpniu 1980 r. „Pamiêtamy o ich – wtedy wydawa³o siê, zupe³nie bezsensownej – œmierci. Dla rodzin ta œmieræ jest do dzisiaj bezsensowna. Ale ona nabra³a innego
sensu 10 lat póŸniej, poniewa¿ bez Grudnia nie by³oby Sierpnia (...). Tak ¿e nie by³y to bezsensowne ofiary. By³y to ofiary, z których wyros³a wolna i demokratyczna Polska” – mówi³ B. Borusewicz.
Obchody przed pomnikiem Ofiar Grudnia ‘70 przy Urzêdzie Miejskim w Gdyni poprzedzi³a msza œw. w koœciele Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w centrum miasta. Nabo¿eñstwo
koncelebrowa³ metropolita gdañski abp T. Goc³owski. Po zakoñczeniu mszy jego uczestnicy
przeszli Œwiêtojañsk¹ – g³ówn¹ ulic¹ Gdyni – pod pomnik, gdzie z³o¿ono kwiaty, odczytano
apel poleg³ych, a ¿o³nierze oddali trzy salwy honorowe. Na chodniku wzd³u¿ trasy przemarszu
ustawiono zapalone znicze.
37. rocznica Grudnia ‘70 obchodzona te¿ by³a w Gdyni o szóstej rano pod pomnikiem
Ofiar Grudnia ‘70, niedaleko przystanku kolejki elektrycznej Gdynia-Stocznia, gdzie pad³y pierwsze strza³y do robotników. W uroczystoœci tej wzi¹³ udzia³ prezydent Lech Kaczyñski.
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Prezydent powiedzia³ m.in., ¿e uczestnicy protestów w grudniu 1970 roku upominali siê
o swoje prawa, a ziarno zasiane wówczas zaowocowa³o zwyciêstwem w roku 1980.
Prezydent L. Kaczyñski podkreœli³, ¿e zbrodnia sprzed 37 lat nie zosta³a rozliczona, poniewa¿ – jak mówi³ – na pocz¹tku lat 90. efektem wielkiego zwyciêstwa naszego narodu okaza³a siê „nieca³kowita zmiana w³adzy”, „swoisty kompromis”. „Jego konsekwencj¹ by³o to, ¿e
sprawcy zbrodni z 1970 roku, ale tak¿e i wielu innych zbrodni, nie zostali ukarani. Jedyne wyj¹tki, jak skazanie sprawców zbrodni w «Wujku», zdarzy³y siê dopiero w ci¹gu ostatnich
dwóch lat” – mówi³ prezydent L. Kaczyñski.
***
18 grudnia 2007 r. w Senacie marsza³ek Bogdan Borusewicz spotka³ siê z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych. Wspó³gospodarzem spotkania by³ pose³ Witold
Gintowt-Dziewa³towski.
W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, m.in. Fundacji
Polskich Banków ¯ywnoœci, Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji EIRAD, Fundacji Szansa,
Fundacji TVN „Nie Jesteœ Sam”, Fundacji „A kogo”, Fundacji SYNAPSIS, Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej oraz Krajowego Centrum Kompetencji, a tak¿e reprezentanci Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego i Departamentu Po¿ytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej.
W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania wskazywali na problemy, jakimi powinien siê
zaj¹æ Parlamentarny Zespó³ ds. Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi. Najczêœciej
przywo³ywano kwestie dotycz¹ce 1-procentowego odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, przedsiêbiorstwa spo³ecznego. Mówiono
tak¿e na temat dialogu obywatelskiego. Zaproszeni goœcie zwracali uwagê na potrzebê zmian
w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i ustawie o fundacjach.
***
18 grudnia 2007 r. w Senacie odby³a siê konferencja „Finansowe wsparcie rolnictwa
i obszarów wiejskich w latach 2007–2013”, zorganizowana przez Komisjê Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska.
Celem konferencji – w której wziêli udzia³ przedstawiciele rz¹du, samorz¹du terytorialnego, rolniczych zwi¹zków zawodowych i spo³eczno-zawodowych organizacji rolników, m.in. Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Rolników Indywidualnych
„Solidarnoœæ”, a tak¿e innych organizacji o zasiêgu krajowym dzia³aj¹cych w rolnictwie
– by³o przekazanie informacji o mo¿liwoœciach korzystania ze œrodków funduszy europejskich na obszarach wiejskich w latach 2007–2013, a tak¿e ocena czêœciowo wdra¿anych programów.
Podczas konferencji dyskutowano m.in. na temat utrudnieñ w korzystaniu z funduszy europejskich oraz inicjatyw legislacyjnych maj¹cych na celu rozwi¹zanie tych problemów.
Otwieraj¹c konferencjê, przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska senator Jerzy Chróœcikowski przypomnia³, ¿e w zwi¹zku z wiosennym szczytem Rady Europejskiej
w 2009 r. zreformowana Wspólna Polityka Rolna bêdzie poddana przegl¹dowi. W jego efekcie
zostan¹ przedstawione propozycje jej zmiany w odniesieniu do systemu jednolitej p³atnoœci,
okreœlonych rynków rolnych oraz wdra¿ania tej polityki w pañstwach cz³onkowskich. Jak
stwierdzi³ senator, pomo¿e to tak¿e w okreœleniu kszta³tu Wspólnej Polityki Rolnej oraz priorytetów w tym obszarze na przysz³oœæ.
Senator J. Chróœcikowski podkreœli³, ¿e nie tylko w Polsce, ale i w ca³ej Unii Europejskiej,
której jesteœmy cz³onkami, dojrzewa przekonanie, i¿ Wspólna Polityka Rolna powinna siê
zmieniæ. Jego zdaniem, dyskusji nad przysz³oœci¹ tej polityki zawsze bêdzie towarzyszyæ debata nad bud¿etem Unii Europejskiej, jego wielkoœci¹, struktur¹, Ÿród³ami zasilania i sposobami dzielenia œrodków. „Ta nasza dzisiejsza dyskusja jest o tyle wa¿na, ¿e jesteœmy przed
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g³osowaniami nad poprawkami do bud¿etu pañstwa na rok 2008 w Sejmie oraz przed dyskusj¹ i pracami w Senacie” – powiedzia³.
W swoim wyst¹pieniu przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska wyrazi³
przekonanie, ¿e na forum Unii Polska powinna przedstawiæ koncepcjê kompleksowych reform
polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, w której – jego zdaniem – powinny uczestniczyæ wszystkie œrodowiska zwi¹zane z rolnictwem i jego otoczeniem.
Wiceminister rozwoju regionalnego Janusz Miku³a poinformowa³ uczestników konferencji o funduszach unijnych nadzorowanych przez jego resort, z których mog¹ skorzystaæ rolnicy
i obszary wiejskie. Jak powiedzia³, w latach 2007–2015 do wykorzystania jest oko³o 108 mld
euro. Zaznaczy³, ¿e 25% tych funduszy musi pochodziæ ze œrodków w³asnych. Dlatego te pieni¹dze musz¹ byæ m¹drze inwestowane, tak by do 2015 r. ka¿de wydane euro zwróci³o siê
wielokrotnie. Zdaniem wiceministra J. Miku³y, jedynie od inwencji wnioskodawców zale¿y, ile
pieniêdzy z programów nadzorowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego trafi na
obszary wiejskie.
Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podkreœli³, ¿e g³ównym instrumentem wsparcia rolnictwa w Polsce s¹ dop³aty bezpoœrednie, z których korzysta co roku
1, 5 mln rolników. Ten system ma byæ stosowany do 2010 r. Wiceminister rolnictwa poinformowa³, ¿e Polska wyst¹pi³a o wyd³u¿enie okresu obowi¹zywania tego systemu dop³at do 2013 r.
i uzyska³a od Komisji Europejskiej obietnicê w tej sprawie. Doda³, ¿e p³atnoœci bezpoœrednie
wzrastaj¹ co roku o 5 –10% W 2008 r. dop³aty wynios¹ 1, 4 mld euro, w nastêpnych latach bê-
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d¹ wzrasta³y a¿ do poziomu 3 mld euro w 2013 r. Ponadto Polska ma mo¿liwoœæ uzyskania
dodatkowych pieniêdzy przeznaczonych dla wybranych sektorów ze œrodków bud¿etu krajowego w celu poprawy konkurencyjnoœci polskiego rolnictwa na rynku wspólnotowym. Drugi filar wsparcia dla tego sektora to rozwój obszarów wiejskich. Jest on finansowany w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Opracowany zosta³
Krajowy Plan Strategiczny na lata 2007–2013, który zawiera priorytety i kierunki rozwoju tych
obszarów w Polsce i stanowi podstawê do przygotowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Na ten program przewidziano 17, 2 mld euro (œrodki UE i krajowe). Wiceminister J.K. Ardanowski podkreœli³, ¿e Komisja Europejska opowiada siê za likwidacj¹ pomocy
bezpoœredniej i strukturalnej dla du¿ych gospodarstw. Powinny byæ one dochodowe i – wed³ug
KE – traktowane jak przedsiêbiorstwa.
Podczas konferencji o roli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w realizacji
Wspólnej Polityki Rolnej mówi³ prezes agencji Leszek DroŸdziel.
Mechanizmy interwencji na rynku rolnym przedstawi³ prezes Agencji Rynku Rolnego Stanis³aw Kamiñski. Prezes podkreœli³, ¿e jednym z kilku powi¹zanych ze sob¹ celów, stawianych
przez Wspóln¹ Politykê Roln¹, jest stabilizacja rynku produktów rolno-spo¿ywczych oraz
ochrona dochodów uzyskiwanych z rolnictwa. Mechanizmy s³u¿¹ce stabilizacji rynków stanowi¹ od dawna istotn¹ czêœæ unijnej polityki rolnej, podlegaj¹c oczywiœcie koniecznym zmianom
ze wzglêdu na zmieniaj¹cy siê kszta³t tej polityki, a tak¿e zmiany poda¿owo-popytowe, zachodz¹ce na œwiatowych rynkach.
Jak stwierdzi³ prezes Agencji Rynku Rolnego, realizacja zadañ z zakresu stabilizacji rynku stanowi podstawowy obszar dzia³ania agencji administruj¹cej w Polsce wybranymi mechanizmami WPR, a tak¿e mechanizmami finansowanymi ze œrodków krajowych. Od czasu
akcesji na realizacjê zadañ w ramach WPR agencja rozdysponowa³a oko³o 4 mld z³, w tym
80% pochodzi³o ze œrodków unijnych. Zdaniem prezesa, na uwagê zas³uguje skala podjêtych dzia³añ interwencyjnych, dotycz¹cych m.in. rynku mleka, cukru, zbó¿, produkcji tytoniu
i skrobi ziemniaczanej, przechowywania wyrobów, produkcji i przetwórstwa czy krajowego
pszczelarstwa.
W opinii prezesa S. Kamiñskiego, na szczególne podkreœlenie zas³uguje, zw³aszcza
wobec pojawiaj¹cych siê nowych ognisk ptasiej grypy, realizacja przez Agencjê Rynku
Rolnego zadañ zwi¹zanych z pomoc¹ finansow¹ dla producentów jaj i drobiu w zwi¹zku
z poniesionymi stratami. W 2007 r. wydatki na ten cel wynios¹ prawie 16 mln z³, w 50% refinansowane z bud¿etu UE.
Wa¿nym zadaniem agencji – niezwi¹zanym bezpoœrednio z przekazywaniem œrodków
finansowych – jest administrowanie tworz¹cym siê rynkiem biopaliw i biokomponentów,
stwarzaj¹cym producentom rolnym nowe mo¿liwoœci pe³niejszego wykorzystania potencja³u
i poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw. W opinii prezesa S. Kamiñskiego, wzrost wykorzystania energii produkowanej z odnawialnych Ÿróde³ zak³adany w polityce energetycznej
i transportowej UE jest niew¹tpliwie istotnym faktem dla unijnego rolnictwa.
Podsumowuj¹c swoje wyst¹pienie, prezes Agencji Rynku Rolnego stwierdzi³, ¿e dzia³ania podejmowane przez tê instytucjê od czasu akcesji przynios³y wymierne efekty w postaci
p³atnoœci wyp³aconych producentom rolnym, handlowcom czy przetwórcom, a tak¿e przyczyni³y siê do zagospodarowania czêœci nadwy¿ek rynkowych produktów ¿ywnoœciowych i wzrostu pomocy udzielonej najubo¿szej ludnoœci Polski.
Na zakoñczenie konferencji przeprowadzon¹ dyskusjê podsumowa³ przewodnicz¹cy
Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska senator J. Chróœcikowski. Jak stwierdzi³, prowadzona
obecnie debata nad przysz³oœci¹ i kierunkami rozwoju polskiej wsi
i rolnictwa w d³u¿szej perspektywie ni¿ jeden okres planowania ma na celu wypracowanie
wstêpnych propozycji zmian, jakie Polska powinna przedstawiæ podczas reformy Wspólnej
Polityki Rolnej.
W opinii senatora J. Chróœcikowskiego, tematyka konferencji wpisa³a siê w tak wa¿n¹ dla
przysz³oœci polskiej wsi i rolnictwa dyskusjê na temat planowanych zmian we wspólnym unijnym bud¿ecie. Podczas dyskusji poruszano najwa¿niejsze problemy zwi¹zane z rozwojem
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wsi i rolnictwa w Polsce w powi¹zaniu ze Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹. Senator przypomnia³, ¿e Komisja Europejska krytycznie oceni³a dotychczasow¹ politykê bud¿etow¹ i zapowiedzia³a jej
zmianê. Powstaje pytanie, na jak g³êbokie zmiany Polska powinna siê zgodziæ, w sytuacji gdy
kraj nasz ma pewne opóŸnienia rozwojowe w stosunku do innych cz³onków Unii, a z polityki
spójnoœci zaczêliœmy dopiero korzystaæ.
Jak stwierdzi³ senator J. Chróœcikowski, gospodarstwo rolne, a w nim ziemia, nie tylko
kszta³towa³o przez wieki, ale nadal kszta³tuje osobowoœæ, charakter, postawy rolników i spo³ecznoœci lokalnych, a tak¿e system wiêzi spo³ecznych i zasady komunikowania siê, a przede
wszystkim system wartoœci.

***
19 grudnia 2007 r. marsza³ek Bogdan Borusewicz, z inicjatywy przewodnicz¹cej
parlamentu Gruzji Nino Burd¿anadze, przeprowadzi³ rozmowê telefoniczn¹ na temat
zbli¿aj¹cych siê wyborów prezydenckich w tym kraju.
Podczas rozmowy przewodnicz¹ca N. Burd¿anadze zaapelowa³a o przys³anie licznej
grupy obserwatorów na wybory prezydenckie 5 stycznia 2008 r. Przewodnicz¹ca parlamentu
zapewni³a, ¿e w³adze Gruzji do³o¿¹ wszelkich starañ, by wybory odby³y siê zgodnie z regu³ami
demokracji.
Marsza³ek B. Borusewicz wyrazi³ nadziejê, ¿e wybory bêd¹ mia³y w pe³ni demokratyczny
przebieg. Poinformowa³ te¿ przewodnicz¹c¹, ¿e w ramach OBWE w Gruzji obserwowaæ je bêdzie 20-osobowa grupa Polaków, w tym dwóch senatorów. Marsza³ek Senatu wyrazi³ równie¿
zadowolenie ze wznowienia dzia³alnoœci gruziñskiej telewizji „Imadi”.

***
19 grudnia 2007 r. w Parlamencie odby³o siê spotkanie op³atkowe pos³ów i senatorów z metropolit¹ warszawskim arcybiskupem Kazimierzem Nyczem.
Hierarcha ¿yczy³ parlamentarzystom, aby w œwiêtach Bo¿ego Narodzenia znaleŸli dystans potrzebny cz³owiekowi, by codzienna refleksja by³a jeszcze g³êbsza, by znaleŸli pokój,
ciep³o, serdecznoœæ i wra¿liwoœæ.
Arcybiskup K. Nycz ¿yczy³ tak¿e pos³om i senatorom, aby wracaj¹c po Nowym Roku do
„ciê¿kiej, odpowiedzialnej pracy, od której wszystko zale¿y w naszej ojczyŸnie”, mieli „w sobie
Bo¿y zapa³, który daj¹ œwiêta”. „Abyœcie rozstrzygaj¹c sprawy cz³owieka, ludzkich wspólnot,
pamiêtali, ¿e do patrzenia na cz³owieka, do okreœlania jego godnoœci ogromnie du¿o wniós³
ten, który siê narodzi³ w Betlejem” – doda³ metropolita warszawski.
Marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski ¿yczy³ „ca³ej bardzo skomplikowanej z natury
rzeczy scenie politycznej” dystansu „do tego, co jest nieuniknione w demokracji – pewnej sfery
sporu politycznego, napiêcia ideowego, czy ró¿nie pojmowanego interesu Polski”. „¯yczê tego
dystansu przynajmniej na okres œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, kiedy co innego powinno przepe³niaæ nasz¹ uwagê” – powiedzia³ marsza³ek B. Komorowski.
¯yczenia parlamentarzystom sk³ada³ tak¿e marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz.
„Niech bêdzie to œwiêto radosne, pozostawmy z³e wspomnienia za sob¹. Starajmy siê
wspó³pracowaæ, starajmy siê nie przenosiæ konfliktów politycznych na nasze osobiste stosunki” – mówi³ marsza³ek Senatu.
Marsza³ek B. Borusewicz ¿yczy³ pos³om „wiele spokoju”, a senatorom „du¿o dynamizmu”. „Wszystkim – tak jak w pieœni Bu³ata Okud¿awy – tego, czego nam brakuje” – doda³ marsza³ek Senatu.

***
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19 grudnia 2007 r., w zwi¹zku z wyborem Julii Tymoszenko na premiera Ukrainy,
marsza³ek Bogdan Borusewicz przes³a³ depeszê gratulacyjn¹ nastêpuj¹cej treœci:
„Szanowna Pani Premier,
w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w³asnym mam zaszczyt przekazaæ Pani
serdeczne gratulacje z okazji wyboru na stanowisko premiera Ukrainy.
Powierzenie Pani po raz wtóry tego zaszczytnego i odpowiedzialnego stanowiska œwiadczy, ¿e cieszy siê Pani ogromnym zaufaniem i ¿e Pani osoba i Pani dzia³alnoœæ na rzecz spo³eczeñstwa Ukrainy s¹ wysoko oceniane.
Nie w¹tpiê, ¿e jako Premier Ukrainy bêdzie Pani mia³a mo¿liwoœci dalszego umacniania
dobrych, strategicznych stosunków ukraiñsko-polskich.
Sk³adam Pani serdeczne ¿yczenia wielu sukcesów podczas sprawowania tego zaszczytnego stanowiska”.
***
20 grudnia 2007 r. w Senacie odby³o siê spotkanie op³atkowe, w którym wziêli udzia³
senatorowie, pracownicy Kancelarii Senatu oraz – z inicjatywy senatora Stanis³awa Koguta –
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej Fundacji Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym
i cz³onkowie artystycznego Stowarzyszenia Regionalnego „Kowalnia”.
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Na spotkaniu, podczas którego ³amano siê op³atkiem, œpiewano kolêdy i sk³adano ¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne, pojawili siê diabe³, pasterz oraz inne postacie nawi¹zuj¹ce do
tradycji bo¿onarodzeniowej.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od odczytania przez duszpasterza parlamentarzystów ks.
Piotra Pawlukiewicza fragmentu Ewangelii mówi¹cego o narodzinach Jezusa.
„Tworzymy jeden wielki zespó³, jedn¹ wielk¹ rodzinê” – mówi³ do zgromadzonych marsza³ek Bogdan Borusewicz. ¯yczy³ rodzinnych œwi¹t oraz odpoczynku od polityki.
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