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Posiedzenia Senatu
4. posiedzenie Senatu
W dniach 15 i 16 stycznia br. odby³o siê 4. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli
marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Krystyna Bochenek, Zbigniew Romaszewski i Marek Zió³kowski.
Porz¹dek posiedzenia zawiera³ jeden punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2008.

Senat wprowadzi³ poprawki do ustawy bud¿etowej
Sejm uchwali³ bud¿et 19 grudnia ub.r. Ustawa zak³ada, ¿e dochody wynios¹ 281,8 mld z³,
a wydatki – 308,89 mld z³, przy deficycie 27,09 mld z³. Bud¿et oparto na za³o¿eniach, ¿e realny
wzrost PKB wyniesie 5,5%, a œrednioroczna inflacja – 2,3%.
Komisja Gospodarki Narodowej, po rozpatrzeniu ustawy w zakresie przydzielonym bezpoœrednio komisji oraz po zapoznaniu siê z opiniami innych komisji senackich, zarekomendowa³a Izbie przyjêcie 8 poprawek do bud¿etu. Sprawozdanie komisji przedstawi³ senator
Kazimierz Kleina.
Komisja zaproponowa³a m.in. poprawkê zak³adaj¹c¹ przekazanie ponad 92 mln z³ na
utworzenie oko³o 2 tys. etatów dla ¿o³nierzy nadterminowych. Œrodki te maj¹ byæ przesuniête
z wydatków bie¿¹cych na obronê narodow¹.
Komisja popar³a te¿ przesuniêcia œrodków w ramach bud¿etu resortu obrony i s³u¿b specjalnych. Zaproponowana poprawka zwiêksza o 15 mln 642 tys. z³ wydatki Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego kosztem wydatków Agencji Wywiadu i Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, co ma s³u¿yæ wyrównaniu wynagrodzeñ w tych s³u¿bach.
Senatorowie poparli te¿ przesuniêcie 2,442 mln z³ z bud¿etu Naczelnego S¹du Administracyjnego do S¹du Najwy¿szego.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki
Narodowej przedstawi³ senator
Kazimierz Kleina
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Resort finansów reprezentowali
minister Jan Vincent-Rostowski
i sekretarz stanu El¿bieta
Suchocka-Roguska
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Podczas debaty Ministerstwo Finansów reprezentowali
minister Jan Vincent-Rostowski i sekretarz stanu El¿bieta
Suchocka-Roguska.
Szef resortu finansów w swym wyst¹pieniu przedstawi³
priorytety polityki gospodarczej rz¹du. Zapowiedzia³ ograniczenie wzrostu d³ugu publicznego, zmniejszenie obci¹¿eñ fiskalnych i wzrost wydatków rozwojowych. Doda³, ¿e
kolejnymi priorytetami s¹: prywatyzacja, liberalizacja gospodarki i przygotowanie Polski do wprowadzenia euro.
Zdaniem ministra, w ramach reformy finansów publicznych konieczna jest poprawa jakoœci takich us³ug publicznych, jak edukacja, system emerytalny i ochrona zdrowia.
Podkreœli³, ¿e œrodki na te us³ugi maj¹ byæ wydawane efektywnie, w czym pomo¿e wprowadzenie systemu bud¿etu zadaniowego.
Minister zapowiedzia³ te¿ aktywizacjê zawodow¹ osób
powy¿ej 50. roku ¿ycia. Jego zdaniem o oko³o miliona osób,
które ukoñczy³y 50 lat, mo¿e powróciæ na rynek pracy, jeœli
zostan¹ im zapewnione odpowiednie warunki.
Szef resortu finansów zapowiedzia³ wprowadzenie
w 2009 r. dwóch stawek podatku PIT – 18% i 32% – oraz dalsze obni¿anie podatku w nastêpnych latach. „Zdecydowani
jesteœmy utrzymaæ uchwalone przez poprzedni rz¹d obni¿ki
sk³adki rentowej i wchodz¹ce w ¿ycie w 2009 roku obni¿ki
stawek PIT. W nastêpnych latach bêdziemy kontynuowaæ
obni¿ki stawek tego podatku. To umo¿liwi wzrost dochodu
narodowego” – powiedzia³. „Z czasem chcemy te¿ zmniejszyæ obci¹¿enie CIT” – doda³.
Podczas dyskusji senatorowie zg³osili liczne poprawki
do ustawy. Senat przeg³osowa³ ogó³em 183 poprawki do bud¿etu i przyj¹³ 16 z nich. Bud¿et popar³o 56 senatorów, przeciw by³o 39, od g³osu wstrzyma³ siê jeden senator.
Pierwsza spoœród przyjêtych poprawek zwiêksza przewidywane dochody s¹dów apelacyjnych o 89 mln z³ oraz
zmniejsza o 20 mln z³ wydatki przewidziane w rezerwie celowej na budowê pó³nocnej obwodnicy Rzeszowa z przeznaczeniem ca³ej kwoty (109 mln z³) na wydatki w czêœci:
Sprawiedliwoœæ. Wydatki te zosta³y podzielone w nastêpuj¹cy sposób: 9,5 mln z³ na wydatki bie¿¹ce na centralne jednostki wymiaru sprawiedliwoœci i prokuratury, 5 mln z³ na
wydatki bie¿¹ce jednostek powszechnych prokuratury oraz
25 mln z³ na wydatki maj¹tkowe prokuratury. Najwiêksza
kwota zosta³a skierowana na realizacjê zadañ maj¹tkowych
w wiêziennictwie – 69 mln 500 tys. z³.
Nastêpna poprawka ma na celu odd³u¿enie przewoŸnika kolejowego. W tym celu zwiêkszono o 1 mld 383 mln dotacje i subwencje na krajowe pasa¿erskie przewozy kolejowe,
zmniejszaj¹c o tê kwotê dotacje i wydatki maj¹tkowe przeznaczone na infrastrukturê kolejow¹, w tym wydatki przewidziane na modernizacjê linii kolejowej E-65 na odcinku
Warszawa-Gdynia.
Trzecia poprawka zwiêksza o 16 mln 671 tys. z³ wydatki
czêœci: Zdrowie w rozdziale – Programy polityki zdrowotnej,
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z przeznaczeniem na program „Samowystarczalnoœæ Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczn¹ krew, jej sk³adniki i produkty krwiopochodne”, kosztem zmniejszenia œrodków przeznaczonych na pokrycie kosztów zwi¹zanych z funkcjonowaniem biur poselskich
i senatorskich.
Kolejna poprawka zwiêksza o 2 mln 442 tys. z³ wydatki S¹du Najwy¿szego kosztem wydatków Naczelnego S¹du Administracyjnego. Poprawka przywraca S¹dowi Najwy¿szemu
czêœæ kwoty 9 mln z³, która w trakcie prac nad bud¿etem w Sejmie zosta³a tej instytucji odebrana. Kwota 2 mln 442 tys. z³ pochodzi z wygospodarowanych przez Naczelny S¹d Administracyjny planowanych wydatków inwestycyjnych na rok 2008.
Nastêpna poprawka zwiêksza o 750 tys. z³ wydatki bie¿¹ce Trybuna³u Konstytucyjnego
w rozdziale – Naczelne organy s¹downictwa, zmniejszaj¹c jednoczeœnie wydatki Naczelnego
S¹du Administracyjnego oraz inne wydatki Trybuna³u Konstytucyjnego. Poprawka zwiêksza
bud¿et Trybuna³u Konstytucyjnego, który zosta³ zmniejszony na etapie prac sejmowych
o kwotê 1 mln z³. Kwota ta ma zapewniæ utworzenie specjalnej komórki kontroli wstêpnej pytañ
prawnych, a tak¿e podwy¿ki wynagrodzeñ dla asystentów sêdziów trybuna³u.
Inna poprawka zwiêksza o 6 mln z³ wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych Pañstwowej
Inspekcji Pracy kosztem zmniejszenia wydatków maj¹tkowych na rezerwê celow¹ przeznaczon¹ na skomunikowanie drogi krajowej nr 4 i nr 19 z wêz³ami planowanej autostrady A-4
i drogi ekspresowej S-19. Celem poprawki jest przywrócenie Pañstwowej Inspekcji Pracy czêœci œrodków bud¿etowych, zredukowanych w trakcie prac sejmowych.
Kolejna poprawka dokonuje przesuniêcia etatów i œrodków na wynagrodzenia pomiêdzy
czêœci¹ 16: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i czêœci¹ 19: Bud¿et, finanse publiczne i instytucje finansowe. Celem poprawki jest zapewnienie œrodków zwi¹zanych z przeniesieniem zespo³u do spraw bud¿etu zadaniowego do Ministerstwa Finansów.
Nastêpna poprawka ma na celu zagwarantowanie œrodków na kontynuacjê prac rewaloryzacyjno-remontowych zespo³u budynków klasztornych monasteru w Supraœlu, z kwot¹ dotacji i subwencji 1 mln 500 tys. z³, poprzez utworzenie nowej rezerwy celowej. Rezerwê tworzy
siê kosztem zmniejszenia o tê kwotê wydatków w czêœci: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Poprawka nr 9 przesuwa 92 mln 928 tys. z³ w ramach bud¿etu czêœci: Obrona narodowa,
w celu zwiêkszenia o ponad 2 tys. liczby etatów dla ¿o³nierzy nadterminowych.
Poprawka nr 10 zwiêksza œrodki na wynagrodzenia w czêœci Sprawiedliwoœæ o kwotê
22 mln 330 tys. z³ kosztem zmniejszenia o tê kwotê dotacji i subwencji przeznaczonych na
Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
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Poprawka nr 11 zmniejsza o 3 mln 936 tys. z³ wydatki czêœci: Œrodowisko w rozdzia³ach:
Szko³y zawodowe oraz Internaty i bursy szkolne, zwiêkszaj¹c o tê kwotê czêœæ oœwiatow¹
subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego.
Dwunasta poprawka zwiêksza o 15 mln 642 tys. z³ wydatki Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego kosztem wydatków Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w celu
wyrównania wynagrodzeñ w tych s³u¿bach.
Poprawka nr 13 uzupe³nia tytu³ jednej z rezerw celowych o wskazanie, i¿ jest przeznaczona równie¿ na finansowanie programów Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy.
Nastêpna poprawka porz¹dkuje tabelê dotycz¹c¹ gospodarstw pomocniczych w czêœci:
Rolnictwo. Poprawka wynika z braku informacji w czasie projektowania bud¿etu o gospodarstwach pomocniczych szkó³ rolniczych nowo przejêtych przez Ministra Rolnictwa.
Piêtnasta poprawka powoduje wewnêtrzne przesuniêcie 7 etatów wraz z wynagrodzeniami w czêœci: Sprawiedliwoœæ.
Ostatnia, 16. poprawka porz¹dkuje wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007–2013, zawarty w za³¹czniku nr 16. Zapisane w tym za³¹czniku kwoty
wydatków na niektóre programy zosta³y podane tysi¹cach euro zamiast w tysi¹cach z³otych.

Oœwiadczenia
Oœwiadczenia z³o¿yli senatorowie: S³awomir Sadowski, Stanis³aw Gorczyca, Tadeusz Skorupa, Janina Fetliñska, Zbigniew Szaleniec, Zbigniew Cichoñ, Gra¿yna Sztark,
Norbert Krajczy, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Barbara Borys-Damiêcka, Waldemar
Kraska, Roman Ludwiczuk, Krzysztof Piesiewicz, Antoni Motyczka, Andrzej Person, Ryszard Knosala, Bohdan Paszkowski, Henryk WoŸniak, Stanis³aw Bisztyga, Piotr Zientarski, Ryszard Bender, Andrzej Owczarek, Janusz Rachoñ, Czes³aw Ryszka, Micha³
Wojtczak, W³adys³aw Dajczak, Piotr G³owski, Ma³gorzata Adamczak, Eryk Smulewicz,
Jan Wyrowiñski, Mieczys³aw Augustyn, Grzegorz Wojciechowski.
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Prezydium Senatu

16 stycznia br. odby³o siê 8. posiedzenie Prezydium Senatu.
Marsza³ek Bogdan Borusewicz poinformowa³, ¿e dyrektor Fundacji Centrum Badania
Opinii Spo³ecznej zwróci³ siê z proœb¹ o mianowanie przedstawiciela Senatu do rady tej fundacji w kadencji 2008–2009. Zgodnie z art. 8 pkt 1 ust.1 ustawy z 20 lutego 1997 r. o Fundacji
CBOS w sk³ad jej rady powinien wejœæ przedstawiciel powo³any przez Prezydium Senatu.
Cz³onkowie prezydium wysunêli dwie kandydatury: dr Barbary Radziejowskiej-Fedyszak
i prof. Jacka Kurczewskiego. Po przedyskutowaniu obu kandydatur marsza³ek Senatu zarz¹dzi³ g³osowanie. Stosunkiem g³osów trzy do jednego na przedstawiciela Senatu w Radzie
Fundacji CBOS zosta³ wybrany prof. J. Kurczewski.
Prezydium Senatu rozpatrzy³o oœwiadczenia senatorów o spe³nieniu warunków do otrzymywania uposa¿enia senatorskiego.
Prezydium zapozna³o siê z informacj¹ o powo³aniu Parlamentarnego Zespo³u ds. Wychowania M³odzie¿y i przyjê³o do wiadomoœci regulamin i sk³ad osobowy zespo³u.
Prezydium rozpatrzy³o wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:
l Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieñszczyzny: Muzealno-teatralny pobyt
w Warszawie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 14 500 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 10 400 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê na
jego wykonanie w wysokoœci 10 400 z³.
l Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieñszczyzny: Wsparcie dzia³alnoœci Wspólnoty M³odej Polonii. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 13 000 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 7800 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê na
jego wykonanie w wysokoœci 7800 z³.
l Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieñszczyzny: IX Dni Kultury Kresowej w Bia³ymstoku. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 13 000 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 5200 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê na
jego wykonanie w wysokoœci 5200 z³.
l Fundacja „M³oda Europa”: „Na Szlaku Piastów – Korzenie Pañstwa Polskiego”. Ca³kowity
koszt realizacji zadania – 242 266 z³, wnioskowana kwota dotacji – 198 027 z³. Prezydium
rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê na jego wykonanie w wysokoœci 129 450 z³.
l Fundacja Wileñszczyzna: Patria – Dom Spotkañ Kresowych Studentów. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 73 000 z³, wnioskowana kwota dotacji – 23 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o
wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê na jego wykonanie w wysokoœci
23 000 z³.
l Fundacja Wileñszczyzna: Doposa¿enie polskich szkó³ na Litwie w niezbêdne pomoce do
nauki. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 30 000 z³, wnioskowana kwota dotacji – 27 000 z³.
Prezydium postanowi³o wniosek od³o¿yæ.
l Fundacja Wileñszczyzna: . Ca³kowity koszt realizacji zadania – 95 600 z³, wnioskowana
kwota dotacji – 49 500 z³. Prezydium postanowi³o wniosek od³o¿yæ.
l Lubelski Klub Polonijny: Kontynuacja w 2008 roku wydawania dwumiesiêcznika „Forum Polonijne”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 220 000 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 200 000 z³. Prezydium postanowi³o wniosek od³o¿yæ.
l Fundacja „Oœwiata Polska za Granic¹”: Program bezp³atnej prenumeraty prasy dla œrodowisk polskich na Wschodzie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 262 315 z³, wnioskowana
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kwota dotacji – 167 315 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i przyzna³o jednomyœlnie dotacjê na jego wykonanie w wysokoœci 167 315 z³.
Ponadto prezydium wys³ucha³o informacji o wnioskach programowych Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, Fundacji „Semper Polonia” oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, z³o¿onych do Kancelarii Senatu na realizacjê zadañ zleconych w br.
Podczas posiedzenia szefowa Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska przedstawi³a informacjê na temat senatorów poprzedniej kadencji, którym nie przekazano odprawy z powodu nieuzupe³nienia dokumentów finansowych. W za³¹czonym wykazie znalaz³o siê
16 by³ych senatorów. Prezydium zaleci³o wystosowanie w tej sprawie pism do przewodnicz¹cych klubów parlamentarnych.
***

23 stycznia br. odby³o siê 9. posiedzenie Prezydium Senatu.
Prezydium Senatu zapozna³o siê z przedstawion¹ przez wicedyrektor Biura Spraw Miêdzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu Annê Szklennik informacj¹ o kandydatach na cz³onków delegacji Senatu RP do dwustronnych i trójstronnych zgromadzeñ
parlamentarnych:
l Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy:
senator £ukasz Abgarowicz (Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP),
senator Stanis³aw Bisztyga (Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP),
senator W³adys³aw Ortyl (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwoœæ),
senator Zdzis³aw Pupa (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwoœæ).
l Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, Rady Najwy¿szej Ukrainy,
Sejmu Republiki Litewskiej:
marsza³ek Bogdan Borusewicz (niezrzeszony).
senator Grzegorz Banaœ (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwoœæ),
senator Krzysztof Piesiewicz (Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP).
l Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu Republiki Litewskiej:
senator Pawe³ Klimowicz (Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP),
senator S³awomir Kowalski (Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP),
senator Andrzej Misio³ek (Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP),
senator Bohdan Paszkowski (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwoœæ).
Prezydium zatwierdzi³o sk³ad delegacji Senatu RP do dwustronnych i trójstronnych zgromadzeñ parlamentarnych.
l Unia Zachodnioeuropejska:
Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP zg³osi³ kandydaturê senatora Andrzeja Szewiñskiego w miejsce senatora Mariusza Witczaka. Prezydium wyrazi³o zgodê na zmianê zastêpcy cz³onka delegacji Senatu do Unii Zachodnioeuropejskiej.
Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek senatora M. Witczaka o wyra¿enie zgody na
zorganizowanie w Senacie wystawy fotografii i malarstwa w zwi¹zku z 750. rocznic¹ lokacji
miasta Kalisza. Prezydium wyrazi³o zgodê na zorganizowanie ekspozycji w dniach 27 marca–11 kwietnia br.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Roku Genera³a W³adys³awa Andersa senatora Piotra £.J. Andrzejewskiego o wyra¿enie zgody na zorganizowanie w Senacie sesji poœwiêconej ubieg³orocznym obchodom. Prezydium wyrazi³o
zgodê na zorganizowanie 27 lutego br. sesji podsumowuj¹cej oraz zaakceptowa³o przedstawiony kosztorys.
Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek senator Janiny Fetliñskiej o wyra¿enie zgody
na zorganizowanie w Senacie wystawy „Stanis³aw Konopka (1896–1984). Dzie³o ¿ycia”. Prezydium wyrazi³o zgodê na ekspozycjê w dniach 23 kwietnia – 7 maja br.
Prezydium rozpatrzy³o oœwiadczenia senatorów o spe³nieniu warunków do otrzymywania uposa¿enia senatorskiego.

6 DIARIUSZ SENATU

11

Podczas posiedzenia prezydium rozpatrzono te¿ wnioski o zlecenie zadañ o charakterze
programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:
l Fundacja Wileñszczyzna: Doposa¿enie polskich szkó³ na Litwie w niezbêdne pomoce do
nauki. Ca³kowity koszt realizacji zadnia – 30 000 z³, wnioskowana kwota dotacji – 27 000 z³.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
l Fundacja Wileñszczyzna: Ca³kowity koszt realizacji zadania – 95 600 z³, wnioskowana
kwota dotacji – 49 500 z³. Prezydium postanowi³o od³o¿yæ wniosek do czasu wejœcia w ¿ycie
ustawy o Karcie Polaka.
l Lubelski Klub Polonijny: Kontynuacja w 2008 r. wydawania dwumiesiêcznika „Forum Polonijne”. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 220 000 z³, wnioskowana kwota dotacji
– 200 000 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego
odrzuceniu.
Podczas posiedzenia marsza³ek B. Borusewicz przedstawi³ propozycjê wypracowania
koncepcji dotycz¹cej roli Senatu w procesie realizowania polityki historycznej pañstwa. Poruszy³ tak¿e kwestiê wspó³pracy Sejmu i Senatu w dzia³alnoœci ustawodawczej dotycz¹cej obchodów najwa¿niejszych rocznic i wydarzeñ przypadaj¹cych w latach, które obejmuje obecna
kadencja parlamentu. Podkreœli³, ¿e przygotowanie d³ugofalowego planu pozwoli na wskazanie priorytetów Senatu w tej dziedzinie i unikniêcie dublowania inicjatyw sejmowych.
Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska zaznaczy³a, ¿e inicjatywy na ten rok zosta³y ju¿ og³oszone, dlatego nale¿y skupiæ siê nad tworzeniem kalendarza na lata nastêpne.
Prezydium przedyskutowa³o propozycjê uczczenia najwa¿niejszych dla Senatu wydarzeñ – przypadaj¹cego w 2009 r. XX-lecia odrodzonego Senatu i pierwszych demokratycznych wyborów oraz rocznicy uchwalenia przez Senat inicjatyw dotycz¹cych ustaw
samorz¹dowych (2010 r.). Cz³onkowie prezydium przedstawili szereg propozycji zwi¹zanych
z planowanymi obchodami.
Marsza³ek Senatu zaznaczy³, ¿e problem wymaga szerszego opracowania i rozwa¿enia
wszelkich okolicznoœci. Przekaza³ pozosta³ym cz³onkom prezydium opracowanie przygotowane przez Fundacjê Oœrodka „Karta”.
Zdecydowano o kontynuowaniu dyskusji na ten temat na kolejnym posiedzeniu Prezydium Senatu, 7 lutego br. Postanowiono te¿ zaprosiæ przewodnicz¹cych klubów senackich
w celu wspólnego omówienia i ustalenia kierunków dzia³alnoœci historyczno-upamiêtniaj¹cej
Senatu.
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Z prac komisji senackich
16 stycznia 2008 r.
Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej przyjêto plan pracy komisji
na 2008 r.
Plan przedstawi³ i omówi³ przewodnicz¹cy komisji senator Mieczys³aw Augustyn. W czasie dyskusji plan zaproponowany przez przewodnicz¹cego uzupe³niono o informacjê rz¹du
o dzia³alnoœci i finansowaniu warsztatów terapii zajêciowej i zak³adów aktywizacji zawodowej
(wniosek senatorów Stanis³awa Koguta i Kazimierza Jaworskiego), a tak¿e o informacjê rz¹du
o stanie likwidacji barier architektonicznych w Polsce (senator Ma³gorzata Adamczak) oraz
o systemie rodzinnych form opieki nad dzieckiem (senator Piotr Kaleta).
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przyjê³a jednog³oœnie nastêpuj¹cy plan pracy na
rok 2008:
l

Styczeñ
legislacja bie¿¹ca (rozpatrywanie ustaw skierowanych przez marsza³ka Senatu).

l

Luty
legislacja bie¿¹ca.

l
l

l
l
l

l
l

l

l

l

Marzec
sytuacja w opiece pielêgniarskiej i rehabilitacji w domach pomocy i stacjonarnych placówkach opiekuñczych (posiedzenie tematyczne lub seminaryjne),
informacja pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych o dzia³alnoœci i finansowaniu warsztatów terapii zajêciowej i zak³adów aktywizacji zawodowej oraz o stanie likwidacji barier architektonicznych w Polsce,
Informacja prezesa Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych o programach funduszu skierowanych do osób niepe³nosprawnych i ich rodzin,
informacja ministra pracy i polityki spo³ecznej o stanie prac nad projektem ustawy o pracownikach socjalnych,
legislacja bie¿¹ca.
Kwiecieñ
informacja ministra pracy i polityki spo³ecznej o systemie rodzinnych form opieki nad dzieckiem,
ocena rz¹dowego projektu programu polityki prorodzinnej (posiedzenie z udzia³em ministra
pracy i polityki spo³ecznej, przedstawicieli rz¹du i samorz¹du terytorialnego oraz ekspertów
i organizacji pozarz¹dowych),
legislacja bie¿¹ca.
Maj
rehabilitacja, terapia, przygotowanie zawodowe oraz praca dla osób niepe³nosprawnych
– ocena funkcjonowania rozwi¹zañ oraz rekomendacje zmian na podstawie dorobku Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Zdrowia Senatu VI kadencji (posiedzenie
wspólne z Komisj¹ Zdrowia),
legislacja bie¿¹ca.
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l
l
l

Czerwiec
inspekcja pracy – miêdzy skutecznoœci¹ a niezale¿noœci¹ (posiedzenie tematyczne lub seminaryjne),
informacja ministra pracy i polityki spo³ecznej o instrumentach wsparcia dla rodzin sprawuj¹cych w domu funkcje opiekuñcze wobec dzieci i osób chorych,
legislacja bie¿¹ca.

l

Lipiec
Ocena przygotowañ do wdro¿enia ustawy o zak³adach emerytalnych – organizacyjny i instytucjonalny aspekt wyp³aty œwiadczeñ emerytalnych z II filara od 1 stycznia 2009 r. (posiedzenie z udzia³em ministra pracy i polityki spo³ecznej, ministra finansów, prezesa ZUS oraz
przedstawicieli instytucji finansowych),
legislacja bie¿¹ca.

l

Sierpieñ
legislacja bie¿¹ca.

l

l

l

Wrzesieñ
realizacja konstytucyjnej zasady pomocniczoœci w polskim systemie zabezpieczenia spo³ecznego (konferencja we wspó³pracy z Instytutem Spraw Publicznych z udzia³em przedstawicieli rz¹du, samorz¹du terytorialnego, organizacji pozarz¹dowych z Polski oraz Wielkiej
Brytanii i Niemiec),
legislacja bie¿¹ca.

l

PaŸdziernik
umocnienie zasady pomocniczoœci w dziedzinie zabezpieczenia spo³ecznego – rekomendacje zmian prawnych (seminarium z udzia³em ekspertów),
legislacja bie¿¹ca.

l
l

Listopad
polityka prorodzinna we Francji (wyjazd studyjny),
legislacja bie¿¹ca.

l

Grudzieñ
legislacja bie¿¹ca.

l

***
Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Kultury i Œrodków Przekazu wybrali drugiego zastêpcê przewodnicz¹cego komisji.
W trakcie dyskusji kandydaturê senatora Andrzeja Grzyba na to stanowisko zg³osi³a senator Barbara Borys-Damiêcka. W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów
Mariê Pañczyk-Pozdziej, Janusza Sepio³a i Micha³a Wojtczaka, zg³oszonego kandydata popar³o 7 senatorów, 1 osoba by³a przeciw. Wobec wyników g³osowania senator A. Grzyb zosta³
drugim zastêpc¹ przewodnicz¹cego Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.
Tego samego dnia senatorowie dyskutowali nad potrzeb¹ ustalenia zasad podejmowania inicjatyw uchwa³odawczych.
Rozwa¿ono tak¿e podjêcie inicjatywy uchwa³odawczej w 250. rocznicê urodzin Juliana
Ursyna Niemcewicza. Senatorowie zdecydowali o rozpoczêciu prac nad projektem uchwa³y
w tej sprawie i upowa¿nili do tego senatora Adama Massalskiego.
Senator B. Borys-Damiêcka zaproponowa³a podjêcie prac nad inicjatyw¹ ustawodawcz¹ dotycz¹c¹ ustawy o dzia³alnoœci teatrów polskich. Senatorowie przychylili siê do tej propozycji i upowa¿nili senator pomys³odawczyniê do reprezentowania komisji w pracach nad tym projektem.
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Ponadto Komisja Kultury i Œrodków Przekazu postanowi³a wyst¹piæ do marsza³ka Bogdana Borusewicza z proœb¹ o objêcie przez niego patronatem Panoramy Literatury Polskiej,
nowoczesnej bazy informacji o literaturze i kulturze polskiej.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Zdrowia rozpatrzy³a plan pracy na pierwsze pó³rocze br.
Senatorowie przedstawili i zatwierdzili propozycje tematów, którymi powinna siê zaj¹æ
komisja. Dotyczy³y one m.in. koszyka œwiadczeñ gwarantowanych, dalszego pilota¿u Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, planów Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto Komisja Zdrowia przewiduje zorganizowanie konferencji poœwiêconej
Narodowemu Programowi Ochrony Zdrowia Psychicznego, a tak¿e posiedzeñ seminaryjnych
dotycz¹cych realizacji ustawy o ratownictwie medycznym oraz o roli pediatrii w lecznictwie
otwartym. Komisja zajmie siê równie¿ sprawami zwi¹zanymi z tworzeniem systemu wsparcia
osób niepe³nosprawnych i ich rodzin w zakresie rehabilitacji oraz sytuacj¹ m³odych pracowników s³u¿by zdrowia. Komisja zdrowia planuje tak¿e przygotowanie inicjatyw ustawodawczych
dotycz¹cych ochrony zdrowia i dziedzin pokrewnych.

23 stycznia 2008 r.
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw
Unii Europejskiej podsumowano prezydencjê portugalsk¹ w Unii Europejskiej.
Bilans zakoñczonej 31 grudnia 2007 r. prezydencji przedstawi³ ambasador Republiki
Portugalii w Polsce José Sequeira e Serpa. W swoim wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e by³a to prezydencja sukcesu oraz zmian na mapie europejskiej. Podpisanie Traktatu Lizboñskiego, rozszerzenie strefy Shengen i strefy euro stanowi³y najwiêkszy prze³om w strukturach europejskich
od 2004 r. i od czasu przyjêcia nowej „dziesi¹tki”. Ambasador zaakcentowa³, ¿e uda³o siê zrealizowaæ ponad 90% zamierzonych priorytetów, a wiele projektów rozpoczêtych przez w³adze
Portugalii podczas tej prezydencji bêdzie kontynuowanych we wspó³pracy z Komisj¹ (np. Europejski Instytut ds. Technologii i program GALILEO). Kontynuowane bêd¹ te¿ pewne kierunki
polityki zagranicznej, na które Portugalia k³ad³a szczególny nacisk podczas swojego przewodnictwa w UE (wzmocnienie relacji z Brazyli¹ i krajami MERCOSUR). Ambasador zapowiedzia³
równie¿ intensywny udzia³ Portugalii w pracach „Trójki” (wspólnie ze S³oweni¹ i Francj¹, która
obejmie przewodnictwo w UE w II pó³roczu br.).

Bilans prezydencji portugalskiej
w UE przedstawi³ ambasador
Republiki Portugalii w Polsce
José Sequeira e Serpa (w œrodku)
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Priorytety prezydencji s³oweñskiej
w UE zaprezentowa³ ambasador
tego kraju w Polsce
Joef Drofenik

Z priorytetami prezydencji s³oweñskiej, rozpoczêtej 1 stycznia br., zapozna³ senatorów
ambasador tego kraju w Polsce Joef Drofenik. Jak stwierdzi³, najwa¿niejszym celem politycznym bêdzie ratyfikacja Traktatu Lizboñskiego, tak aby móg³ wejœæ on w ¿ycie od stycznia
2009 r. lub najpóŸniej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Kolejnym priorytetem
stanie siê wprowadzenie legislacji umo¿liwiaj¹cej kompleksowe rozwi¹zania dotycz¹ce bezpieczeñstwa energetycznego i promowania odnawialnych Ÿróde³ energii oraz ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych. W polityce zagranicznej prezydencja s³oweñska skupi siê na
kwestii Ba³kanów Zachodnich, dbaj¹c o utrzymanie stabilnoœci sytuacji w kontekœcie perspektyw przynale¿noœci do UE pañstw tego regionu (przygotowanie Uk³adów Europejskich o Stabilizacji i Stowarzyszeniu). Najwa¿niejszym zadaniem o charakterze ekonomiczno-gospodarczym
bêdzie rozpoczêcie nowego cyklu Strategii Lizboñskiej, zwi¹zanego m.in. z rozwojem Europejskiego Obszaru Badañ, kolejnymi dzia³aniami na rzecz rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz przyjêciem nowych zintegrowanych wytycznych na wiosennej sesji Rady
Europejskiej. Ostatnim wa¿nym priorytetem ma byæ intensyfikacja dialogu miêdzykulturowego
zarówno w wymiarze uniwersalnym, jak i euroœródziemnomorskim.
Podczas posiedzenia sekretarz Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej minister Miko³aj
Dowgielewicz omówi³ polsk¹ politykê europejsk¹ podczas prezydencji portugalskiej i s³oweñskiej w Unii Europejskiej. W swoim wyst¹pieniu podkreœli³ wyj¹tkowoœæ prezydencji portugalskiej i jej sukcesy na polu negocjacyjnym przy okazji podpisywania Traktatu Lizboñskiego.
Zwróci³ równie¿ uwagê na fakt, ¿e podczas tej prezydencji Unia Europejska rozpoczê³a przegl¹d rynku wewnêtrznego, maj¹cy generalne znaczenie w procesie dostosowawczym do globalizacji rynków œwiatowych. Podniós³ ponadto zas³ugê prezydencji portugalskiej
w powiêkszeniu katalogu podstawowych wolnoœci o wolnoœæ przep³ywu wiedzy.
Omawiaj¹c rozpoczynaj¹c¹ siê prezydencjê s³oweñsk¹, minister M. Dowgielewicz poinformowa³, ¿e kilka aspektów – dotycz¹cych Wspólnej Polityki Rolnej oraz tzw. pakietu klimatycznego – bêdzie w najbli¿szym czasie przedmiotem rozmów polsko-s³oweñskich. Wyrazi³
ponadto zadowolenie z postêpu negocjacji akcesyjnych z Macedoni¹.
W dyskusji, w której g³os zabrali senatorowie W³odzimierz Cimoszewicz, Janusz Rachoñ,
Stanis³aw Iwan, Leon Kieres, Edmund Wittbrodt oraz W³adys³aw Sidorowicz, poruszano m.in.
kwestie dotycz¹ce stosunków Unii Europejskiej z Kub¹, doœwiadczeñ po powiêkszeniu obszaru Schengen, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, bezpieczeñstwa energetycznego,
dialogu miêdzykulturowego oraz sytuacji w Kosowie.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustaw¹ z 11 marca
2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onko-
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stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowa³a nastêpuj¹ce projekty
aktów prawnych UE.
Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2
l Zmieniony wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie odpowiedzialnoœci przewoŸników pasa¿erskich na morzu i wodach œródl¹dowych z tytu³u wypadków (COM(2007) 645), sygn. Rady UE 6827/06.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Infrastruktury.
Referent: senator Zdzis³aw Pupa.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Maciej Jankowski.
Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt rozporz¹dzenia i postanowi³a nie
wnosiæ uwag.
l Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia rady ustanawiaj¹cego przepisy wykonawcze do
dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej
w odniesieniu do opodatkowania us³ug ubezpieczeniowych i finansowych (COM(2007)
746), sygn. Rady UE 16209/07.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Finansów.
Referent: senator Stanis³aw Iwan.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu El¿bieta Chojna-Duch.
Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt rozporz¹dzenia z uwzglêdnieniem
uwag rz¹du.
l Wniosek dotycz¹cy dyrektywy rady zmieniaj¹cej dyrektywê 2006/112/WE w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej w odniesieniu do opodatkowania
us³ug ubezpieczeniowych i finansowych (COM(2007) 747), sygn. Rady UE 16210/07.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Finansów.
Referent: senator S. Iwan.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu E. Chojna-Duch.
Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt dyrektywy z uwzglêdnieniem uwag
rz¹du.
l Wniosek w sprawie rozporz¹dzenia Rady zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie (WE)
nr 3286/94 ustanawiaj¹ce procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu miêdzynarodowego, w szczególnoœci tymi ustanowionymi pod auspicjami Œwiatowej
Organizacji Handlu (COM(2007) 796), sygn. Rady UE 16696/07.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Gospodarki.
Referent: senator Tadeusz Gruszka.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Marcin Korolec.
Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt rozporz¹dzenia i postanowi³a nie
wnosiæ uwag.
l Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Rady zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie (WE)
nr 1234/2007 ustanawiaj¹ce wspóln¹ organizacjê rynków rolnych oraz przepisy szczegó³owe dotycz¹ce niektórych produktów rolnych (rozporz¹dzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku) w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych (COM(2007) 802),
sygn. Rady UE 16476/07.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Referent: senator Grzegorz Wojciechowski.
Przedstawiciel rz¹du: zastêpca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Jerzy
D¹browski.
Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzy³a projekt rozporz¹dzenia i postanowi³a nie
wnosiæ uwag.
l Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê:
– przekazane w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2: COM(2007) 610, 736, 737, 760, 762, 763, 788,
789, 829, 834, 835.
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***
Odby³o siê posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, podczas którego rozpatrywano ustawê o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.
Zmiany zawarte w sejmowej nowelizacji omówi³a dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych Ma³gorzata Piotrak. Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu stwierdzi³o, ¿e rozpatrywana ustawa nie budzi zastrze¿eñ o charakterze
legislacyjnym.
Sejmowa nowelizacja zmienia termin wejœcia w ¿ycie – w zakresie dotycz¹cym obywateli
polskich przebywaj¹cych za granic¹ – art. 16 ustawy z 13 lipca 2006 r., stanowi¹cego, ¿e osoba odbieraj¹ca dokument paszportowy sprawdza za pomoc¹ czytnika elektronicznego, czy
dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie s¹ zgodne ze stanem faktycznym. Artyku³ 66 ustawy o dokumentach paszportowych przewidywa³, ¿e art. 16 – w zakresie
dotycz¹cym obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹ – ma wejœæ w ¿ycie 28 lutego br.
Ustawa sejmowa zmierza do tego, aby to unormowanie wesz³o w ¿ycie 29 czerwca 2009 r.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony do Sejmu przez Radê Ministrów. W toku sejmowego postêpowania ustawodawczego nie dokonano w nim ¿adnych zmian.
Ustawa nie budzi³a zastrze¿eñ legislacyjnych i nie wywo³a³a dyskusji Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Przewodnicz¹cy komisji senator Mariusz Witczak
zg³osi³ wniosek o przyjêcie jej bez poprawek. W g³osowaniu senatorowie poparli jednomyœlnie
zg³oszony wniosek. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora
Piotra Kaletê.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego senatorowie rozpatrzyli ustawê o zmianie ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw.
Za³o¿enia ustawy, która zosta³a przygotowana w zwi¹zku z koniecznoœci¹ wdro¿enia
do prawa polskiego przepisów dyrektyw unijnych, omówi³ szef Urzêdu ds. Cudzoziemców
Rafa³ Rogala. Senackie biuro legislacyjne przedstawi³o uwagi o charakterze porz¹dkowym
i legislacyjnym do omawianej nowelizacji, których zapisy zostan¹ przygotowane w czasie
póŸniejszym po konsultacjach z przedstawicielami rz¹du. Wspó³pracê przy sformu³owaniu
poprawek zadeklarowa³ posekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych Piotr Stachañczyk.
Pytanie senatora Zbigniewa Meresa zadane podczas dyskusji dotyczy³o to¿samoœci kulturowej oraz ochrony uzupe³niaj¹cej. Senatora Bogdana Paszkowskiego interesowa³y skutki
finansowe wprowadzenia tej ustawy dla powiatów oraz sposoby udzielania pomocy cudzoziemcom.
Ernest Zienkiewicz z Urzêdu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
UchodŸców zasygnalizowa³ w swoim wyst¹pieniu nieœcis³oœci w zapisach ustawy i zasugerowa³ wprowadzenie poprawek. Proponowane zmiany popar³ senator M. Witczak. Pozytywn¹
opiniê o nich wyrazi³ wiceminister P. Stachañczyk
Poniewa¿ nie by³o dalszych g³osów, przewodnicz¹cy komisji zamkn¹³ dyskusjê i zaproponowa³ kontynuowanie prac nad nowelizacj¹ sejmow¹ na kolejnym posiedzeniu, po przeanalizowaniu uwag senackiego biura legislacyjnego i propozycji przedstawiciela Urzêdu
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. UchodŸców. Ustalono, ¿e posiedzenie
w tej sprawie odbêdzie siê 31 stycznia br.
Trzeci punkt porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przewidywa³ rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.
W imieniu rz¹du ustawê przedstawi³ sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz. Jak stwierdzi³, jest to ustawa „teoretyczna”, poniewa¿ w Polsce nie ma tuneli o d³ugoœci przewidzianej w jej zapisach, ale nowelizacja implementuje do polskiego
systemu prawnego postanowienia dyrektywy unijnej w sprawie minimalnych wymagañ bezpieczeñstwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej.
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Uwagi do ustawy przedstawi³o senackie biuro legislacyjne, zaproponowa³o tak¿e wprowadzenie odpowiednich zmian. Z tymi uwagami zgodzi³ siê wiceminister T. Jarmuziewicz, ale
zaproponowa³ inn¹ redakcjê poprawek. Do propozycji zmian odnios³a siê tak¿e Beata Leszczyñska, wicedyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury, która
przedstawi³a nowe zapisy zaproponowanych zmian.
W dyskusji senator B. Paszkowski pyta³ przedstawicieli rz¹du o kwestie dotycz¹ce okresu sprawozdawczego. Problem bezpieczeñstwa w tunelach poruszy³ senator Z. Meres. Senator P. Kaleta pyta³ o przepisy reguluj¹ce kwestie bezpieczeñstwa w tunelach krótszych ni¿ te,
które zosta³y ujête w omawianej nowelizacji.
Przepisy techniczno-budowlane dotycz¹ce warunków technicznych, jakim musz¹ odpowiadaæ tunele, przedstawi³a wicedyrektor B. Leszczyñska. Wiceminister T. Jarmuziewicz zobowi¹za³ siê udzieliæ odpowiedzi na piœmie w najbli¿szych dniach.
W kolejnych g³osowaniach Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przeg³osowa³a proponowane zmiany i postanowi³a zaproponowaæ Senatowi wprowadzenie 5 poprawek do nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Na sprawozdawcê stanowiska
komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Z. Meresa.
***
Tematem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska by³ stan restrukturyzacji przemys³u cukrowniczego.
Goœæmi komisji byli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa Krzysztof ¯uk, dyrektor Departamentu Nadzoru W³aœcicielskiego i Prywatyzacji IV w tym resorcie Pawe³ Pacholski, wojewoda podlaski Maciej ¯ywno, prezes Krajowej Spó³ki Cukrowej SA Krzysztof Kowa,
cz³onkowie zarz¹du tej spó³ki: Jaros³aw Poniatowicz, Tomasz Olenderek i Janusz Stachowiak,
zastêpca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Bogumi³a Kasperowicz, wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Marcin Wroñski, dyrektor Biura
Cukru w tej agencji Joanna Jasiñska, p.o. dyrektora biura Zwi¹zku Producentów Cukru w Polsce Marcin Mucha, a tak¿e szefowie cukrowni z ca³ej Polski, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych i izb rolniczych.
Podczas posiedzenia cz³onek zarz¹du Krajowej Spó³ki Cukrowej J. Poniatowicz poinformowa³, ¿e do koñca stycznia br. zarz¹d spó³ki bêdzie musia³ z³o¿yæ do Agencji Rynku Rolnego
plan restrukturyzacyjny, przewiduj¹cy zmniejszenie produkcji cukru o 13,5%. Obowi¹zek ten
wynika z decyzji Komisji Europejskiej. W wypadku KSC oznacza to ograniczenie produkcji
mniej wiêcej o 1000 ton.

Posiedzeniu Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska
przewodniczy³ senator
Jerzy Chróœcikowski
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przemys³u cukrowniczego

Propozycja KSC, by zlikwidowaæ produkcjê w cukrowni £apy i Lublin, nie znajduje akceptacji ministra skarbu. Podczas posiedzenia komisji podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa K. ¯uk podtrzyma³ zastrze¿enia resortu do obecnego projektu planu restrukturyzacji
spó³ki. KSC opracowa³a ró¿ne warianty projektu pozwalaj¹ce na zmniejszenie produkcji. Wed³ug zarz¹du, najkorzystniejszym rozwi¹zaniem jest zaprzestanie produkcji w cukrowni £apy
oraz ca³kowita likwidacja (w³¹cznie z demonta¿em urz¹dzeñ) cukrowni Lublin.
Na plany likwidacji produkcji cukru i uprawy buraków cukrowych ostro zareagowali pracownicy tych cukrowni oraz plantatorzy. „Wy³¹czenie z produkcji dwóch cukrowni na tzw. œcianie
wschodniej oznacza dla nich utratê miejsc pracy” – mówi³ przedstawiciel cukrowni Lublin Grzegorz Ryczek. W tej cukrowni od 8 stycznia br. trwa strajk okupacyjny.
Ryszard £apiñski z cukrowni £apy poinformowa³, ¿e zwi¹zkowcy w grudniu u.br. napisali
petycjê do premiera, w której stwierdzili, i¿ decyzjê o zamkniêciu ich zak³adu uwa¿aj¹ za wynik
dzia³alnoœci „silnego lobby politycznego innych regionów Polski”. Ich zdaniem, KSC dopuszcza siê niegospodarnoœci, poniewa¿ chce zlikwidowaæ fabrykê, w któr¹ niedawno zainwestowa³a 23 mln z³.
Zdaniem G. Ryczka z cukrowni Lublin, nie chodzi o to, ¿eby nie dopuœciæ do restrukturyzacji KSC, ale aby spó³ka, d¹¿¹c do koncentracji produkcji, opiera³a swoje decyzje wy³¹cznie
na przes³ankach ekonomicznych.
Wiceminister K. ¯uk wyjaœni³, ¿e resort skarbu mia³ w¹tpliwoœci dotycz¹ce propozycji
spó³ki ju¿ w grudniu ub.r. Minister zg³osi³ wtedy swoje uwagi, prosz¹c o przedstawienie analizy
ekonomiczno-finansowej, uzasadniaj¹cej wy³¹czenie z produkcji cukrowni £apy i Lublin. Minister zobowi¹za³ zarz¹d KSC, by w ci¹gu krótkiego czasu przedstawi³ nowy projekt. Spó³ka zosta³a tak¿e wtedy poproszona o przedstawienie docelowego planu restrukturyzacji.
Jak powiedzia³ wiceminister skarbu, kierownictwo spó³ki nie przekaza³o alternatywnego
planu i upiera siê przy wczeœniejszym projekcie, bez dodatkowego uzasadnienia. Zak³ada siê,
¿e w najbli¿szych 3–4 latach produkcja cukru bêdzie siê odbywa³a w 6–7 cukrowniach. W kampanii 2007/08 pracowa³o 10 cukrowni skupionych w KSC. Wiceminister wyjaœni³, ¿e resort
skarbu, choæ jest w³aœcicielem KSC, nie mo¿e podj¹æ decyzji o tym, któr¹ cukrowniê zamkn¹æ
– pozostaje to w gestii zarz¹du spó³ki. Ministerstwo mo¿e natomiast zmieniæ kierownictwo firmy za niewykonanie poleceñ resortu. Wiceminister poinformowa³, ¿e w ci¹gu najbli¿szego
miesi¹ca odbêdzie siê nadzwyczajne walne zgromadzenie KSC, na którym minister zamierza
zmieniæ organa spó³ki – radê nadzorcz¹ i zarz¹d.
Przedstawiciel KSC J. Poniatowicz poinformowa³, ¿e tegoroczn¹ kampaniê cukrownicz¹
spó³ka zakoñczy³a w po³owie stycznia br. By³a ona najd³u¿sza w dotychczasowej historii firmy.
Cukrownie wyprodukowa³y 690 tys. t cukru. Wed³ug KSC, najd³u¿ej, bo ponad sto dni, pracowa³y cukrownie w centralnej Polsce: Nak³o, Brzeœæ Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie) i Do-
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brzelin (³ódzkie); najkrócej – cukrownia £apy (woj. podlaskie) i cukrownia Lublin (woj.
lubelskie). Zamkniêcie cukrowni w Lublinie, a tak¿e likwidacjê czêœci upraw buraków cukrowych we wschodniej Polsce, w tym ca³ego rejonu plantacyjnego cukrowni w £apach, przewiduje plan restrukturyzacji Krajowej Spó³ki Cukrowej. Przedstawiciel KSC J. Poniatowicz
poinformowa³, ¿e plan restrukturyzacji KSC opiniowa³a obraduj¹ca 21 stycznia br. rada nadzorcza spó³ki. Przygotowa³ go zarz¹d KSC na potrzeby wniosku o unijn¹ pomoc restrukturyzacyjn¹. Wed³ug KSC, restrukturyzacja wynika z planów UE ograniczenia produkcji cukru
w okresie 2008–2010 r. o 6 mln t. Reforma unijnego rynku cukru zak³ada m.in. wprowadzenie
referencyjnej ceny cukru i jej docelowe obni¿anie o 36%, do 404,40 euro za tonê oraz ograniczenie interwencji na tym rynku. UE chce za to wyp³aciæ odszkodowania dla firm, które zaprzestan¹ produkcji lub ja zredukuj¹, przy czym czêœæ rekompensat ma trafiæ do plantatorów
dotychczas zaopatruj¹cych w surowiec zamykane zak³ady. Decyzje w tej sprawie firmy powinny podj¹æ do koñca stycznia br. Doda³ równie¿, ¿e poniewa¿ pierwszy rok reformy zakoñczy³
siê niepowodzeniem w kwestii wysokoœci redukcji, UE wprowadzi³a dodatkowe ciêcia w roku
obrotowym 2007–2008, a to w wypadku Polski oznacza zmniejszenie o 13,5% limitu produkcji
cukru. By³ to jeden z najwy¿szych wskaŸników we Wspólnocie, oznaczaj¹cy koniecznoœæ
zmniejszenia produkcji cukru kwotowego w Polsce o ponad 220 tys. t, w tym produkcji KSC
o 91,2 tys. t. Jednoczeœnie w ca³ej UE dopuszczono tzw. inicjatywê plantatorsk¹, która umo¿liwia rolnikom dobrowoln¹ rezygnacjê z uprawy buraków do wysokoœci 10% limitu producenta
w zamian za rekompensatê w wysokoœci 237,50 euro za ka¿d¹ oddan¹ tonê cukru. Ponadto
doda³, ¿e ciêcia wprowadzane przez UE wymuszaj¹ oszczêdnoœci tak¿e w KSC. Pozwoli to jej
uzyskaæ pomoc finansow¹ z UE, która zostanie przeznaczona m.in. na rekompensaty dla
plantatorów, unikniêcie sk³adki restrukturyzacyjnej z tytu³u redukowanej kwoty za rok
2007/2008 oraz sfinansowanie pakietu dzia³añ os³onowych.
W ramach przyjêtego planu restrukturyzacyjnego rada nadzorcza KSC zaaprobowa³a zamkniêcie cukrowni w Lublinie, a tak¿e likwidacjê tzw. rejonów plantacyjnych we wschodniej Polsce – ca³ego obszaru plantacji buraków dla cukrowni £apy (Podlaskie), a tak¿e czêœci rejonu
plantacyjnego zamykanej cukrowni w Lublinie. W wypadku plantatorów dostarczaj¹cych surowiec do £ap KSC argumentowa³a, ¿e rejon ten charakteryzuje siê najni¿szym w ca³ej spó³ce biologicznym plonem cukru oraz najs³abszymi warunkami klimatycznymi i glebowymi do uprawy
buraków. Z Cukrowni¹ £apy SA wspó³pracuje ponad 2 tys. plantatorów. Zak³ad ma przerobiæ
w tym roku oko³o 370 tys. t buraków i wyprodukowaæ z nich oko³o 60 tys. t cukru. Cukrownia
w £apach jest jednym z 26 zak³adów nale¿¹cych do KSC i jednym z 11, w których jeszcze prowadzona jest produkcja cukru. KSC nie wyklucza te¿ likwidacji czêœci rejonów plantacyjnych
w innych czêœciach kraju. Jednoczeœnie ma nastêpowaæ koncentracja upraw tam, gdzie s¹ ku
temu najlepsze warunki. Program restrukturyzacji przewiduje te¿ os³ony socjalne, pomoc dla
tych osób, które w ramach zak³adów nale¿¹cych do KSC zechc¹ zmieniæ miejsce pracy oraz
program adaptacji zawodowej. Jak podkreœlono, jest to projekt planu, który trafi teraz do konsultacji spo³ecznych. Po ich zakoñczeniu – zgodnie z przepisami unijnymi – wniosek o rezygnacjê
z czêœci limitu cukru (upraw buraków) zostanie skierowany do Agencji Rynku Rolnego.
W drugiej czêœci posiedzenia Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska przyst¹pi³a do
rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.
Uzasadnienie ustawy, uchwalonej na podstawie projektu rz¹dowego, przedstawi³ sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. Zapoznano siê tak¿e
z uwagami Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.
Nowelizacja wprowadza rozwi¹zania prawne maj¹ce na celu wdro¿enie postanowieñ dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 wrzeœnia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w czêœci i w zakresie dotycz¹cym wykonywania zawodu
lekarza weterynarii. Dyrektywa okreœla zakres kwalifikacji umo¿liwiaj¹cych wykonywanie zawodu lekarza weterynarii we wszystkich pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, procedury przyznawania dokumentów potwierdzaj¹cych kwalifikacje i organy uprawnione do ich
wydawania.
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Zawód lekarza weterynarii, obok takich miêdzy innymi zawodów jak lekarze, lekarze dentyœci, pielêgniarki, farmaceuci, zgodnie z prawodawstwem unijnym wi¹¿e siê z posiadaniem
odpowiednich kwalifikacji zawodowych, co wymaga szczegó³owych regulacji w poszczególnych pañstwach.
Nowelizacja stanowi, ¿e obywatele pañstw UE posiadaj¹cy odpowiednie kwalifikacje bêd¹ mogli wykonywaæ zawód lekarza weterynarii tak¿e w Polsce. Mo¿liwoœæ wykonywania zawodu weterynarza dotyczy tak¿e obywateli Szwajcarii i krajów Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA). Prawo do wykonywania zawodu, na podstawie przedstawionych dokumentów, bêdzie przyznawa³a okrêgowa rada lekarsko-weterynaryjna.
W toku prac sejmowych do projektu rz¹dowego wprowadzono poprawkê do ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t, któr¹ rz¹d zg³osi³ przy okazji pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o zawodzie weterynarza. Sejmowe biuro legislacyjne uzna³o, ¿e choæ
poprawka ta nie wi¹¿e siê bezpoœrednio z omawianym projektem, jej zg³oszenie przez rz¹d
jest prawnie dopuszczalne. Zmieniony przepis przesuwa terminu wprowadzenia obowi¹zku
elektronicznego znakowania owiec i kóz przeznaczonych do handlu z 1 stycznia br. na 31 grudnia 2009 r.
W g³osowaniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska opowiedzia³a siê za zarekomendowaniem Senatowi przyjêcia bez poprawek rozpatrywanej ustawy sejmowej. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Jerzego Chróœcikowskiego.
Kolejny punkt porz¹dku dziennego posiedzenia dotyczy³ rozpatrzenia ustawy o zmianie
ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych
na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
Uzasadnienie ustawy, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rz¹dowego, przedstawi³a dyrektor Departamentu Finansowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szel¹gowska. Swoje uwagi i propozycje poprawek zg³osi³o senackie biuro legislacyjne.
Celem rozpatrywanej ustawy jest dostosowanie przepisów ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej, przeznaczonych na finansowanie wspólnej
polityki rolnej do przepisów ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (w zwi¹zku
ze zmianami dokonanymi ustaw¹ z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw) oraz okreœlenie zasad uruchamiania œrodków
na wyprzedzaj¹ce finansowanie kosztów kwalifikowalnych niektórych dzia³añ objêtych programem rozwoju obszarów wiejskich.
Ustawa wprowadza mo¿liwoœæ udzielania po¿yczek agencjom p³atniczym na prefinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Agencje p³atnicze bêd¹ sp³aca³y
po¿yczkê ze œrodków przeznaczonych na finansowanie wydatków bud¿etu pañstwa (w ramach czêœci 33 – Rozwój wsi i czêœci 35 – Rynki rolne), zaplanowanych w ustawie bud¿etowej
na dany rok.
Podczas prac sejmowych zmieniono zasady przyznawania œrodków pieniê¿nych z bud¿etu pañstwa na wyprzedzaj¹ce finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizacjê niektórych dzia³añ objêtych programem rozwoju obszarów wiejskich.
W g³osowaniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska postanowi³a zarekomendowaæ
Senatowi wprowadzenie 7 poprawek do nowelizacji przyjêtej przez Sejm, przede wszystkim
o charakterze legislacyjnym. Ustalono, ¿e sprawozdanie komisji z prac nad ustaw¹ o zmianie
ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych
na finansowanie wspólnej polityki rolnej podczas posiedzenia plenarnego Izby przedstawi senator Andrzej Grzyb.
Na zakoñczenie posiedzenia senatorowie przyjêli plan pracy komisji na I pó³rocze br.
Oprócz prowadzenia bie¿¹cej dzia³alnoœci legislacyjnej komisja zajmie siê te¿ organizacj¹
m.in. 11 marca br. konferencji „Ochrona œrodowiska w Unii Europejskiej – stan realizacji zobowi¹zañ oraz mo¿liwoœci finansowania”. Jej celem ma byæ wskazanie mo¿liwoœci pozyskiwania
œrodków unijnych na finansowanie przedsiêwziêæ w zakresie ochrony œrodowiska, przekazanie informacji o sposobach korzystania z funduszy europejskich na obszarach wiejskich w la-
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tach 2007–2013, a tak¿e ocena ju¿ wdra¿anych programów. Konferencja ma siê staæ prób¹
podjêcia dyskusji na temat barier utrudniaj¹cych korzystanie z funduszy europejskich oraz potrzeby podjêcia inicjatyw legislacyjnych, zmierzaj¹cych do rozwi¹zania wystêpuj¹cych problemów, a tak¿e pomóc w doprecyzowaniu harmonogramu dzia³añ dostosowawczych z zwi¹zku
ze zobowi¹zaniami Polski wynikaj¹cymi z cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
Ponadto senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska zaproponowali, aby
wszystkie materia³y na posiedzenia przekazywano im drog¹ elektroniczn¹.
***
Goœciem Komisji Zdrowia by³a minister zdrowia Ewa Kopacz, która przedstawi³a senatorom najbli¿sze plany pracy resortu.
Minister podkreœli³a, ¿e w resorcie trwaj¹ prace nad reform¹ zdrowia, dotycz¹ce m.in.
przekszta³cania szpitali w spó³ki prawa handlowego, uszczelniania systemu oraz zmian w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jak podkreœli³a, priorytet maj¹ projekty ustaw o zak³adach opieki
zdrowotnej i o prawach pacjenta, a tak¿e koszyk œwiadczeñ gwarantowanych. Ponadto poinformowa³a senatorów o nowym systemie finansowania us³ug medycznych w szpitalach. Ju¿
w lutym lub marcu br. mo¿e rozpocz¹æ siê pilota¿ tego systemu na terenie dwóch, trzech województw. Nowy system finansowania us³ug medycznych w szpitalach, wzorowany na brytyjskim tzw. systemie HRG (Healthcare Resource Groups) – ujednoliconych grup pacjentów,
polega na po³¹czeniu odrêbnie wycenianych dotychczas œwiadczeñ w grupy o jednorodnym
charakterze. O zakwalifikowaniu do konkretnej grupy decyduj¹: podobny problem kliniczny,
podobne postêpowanie lecznicze oraz podobne zu¿ycie zasobów przy wykonywaniu konkretnego œwiadczenia.
Obecnie katalog wycenionych œwiadczeñ medycznych obejmuje oko³o 1500 pozycji,
wprowadzenie nowego systemu pozwoli go zmniejszyæ do oko³o 450 pozycji.
Zdaniem minister E. Kopacz, nowy system kontraktowania daje pe³n¹ mo¿liwoœæ bezlimitowego przyjmowania pacjentów. Mia³by on, wed³ug koncepcji obecnego kierownictwa resoru
zdrowia i NFZ, wejœæ w ¿ycie od 1 lipca br. Do tego czasu by³by testowany.
Podczas posiedzenia minister E. Kopacz przedstawi³a senatorom plan reformy systemu
ochrony zdrowia, omówi³a te¿ po kolei projekty ustaw, które Platforma Obywatelska skierowa³a ostatnio do laski marsza³kowskiej w Sejmie, a które maj¹ byæ pocz¹tkiem tej reformy.
Minister zdrowia stwierdzi³a, ¿e chcia³aby uproszczenia sprawozdawczoœci w szpitalach
i wprowadzenia jednego schematu liczenia kosztów. Jej zdaniem, w ten sposób bêdzie mo¿na
wyceniaæ procedury medyczne oraz wk³ad pracy. Minister zapowiedzia³a pracê nad „ucywilizowaniem kolejek, w jakich oczekuj¹ pacjenci na wykonanie us³ug medycznych”. Chodzi
przede wszystkim o dziedziny priorytetowe dla resortu – onkologiê, pediatriê i opiekê nad osobami starszymi. Minister powiedzia³a, ¿e konieczne jest te¿ ukrócenie procederu, w którym pacjent zapisuje siê na wykonanie œwiadczenia w kilka miejsc, po czym, gdy to uzyska, nie
wypisuje siê z pozosta³ych kolejek i blokuje miejsca innym osobom.
Minister E. Kopacz mówi³a równie¿ o tym, ¿e publiczne pieni¹dze na opiekê zdrowotn¹
bêd¹ dostêpne tak samo dla publicznych i niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Zaznaczy³a jednak, ¿e musz¹ powstaæ mechanizmy kontroluj¹ce udzielanie œwiadczeñ tak, by nie
okaza³o siê, ¿e placówki niepubliczne realizuj¹ tylko procedury proste, a w razie powik³añ b¹dŸ
koniecznoœci wykonania kosztownej us³ugi kieruj¹ pacjenta do placówki publicznej.
Minister zdrowia stwierdzi³a, ¿e opowiada siê za tym, by zoz-ami zarz¹dzali nie lekarze,
ale profesjonalni mened¿erowie. Jej zdaniem, mo¿na by uzale¿niæ wysokoœæ ich wynagrodzenia od tego, czy placówka jest rentowna. Doda³a, ¿e nie widzi te¿ przeszkód, by kilkoma placówkami, np. na terenie jednego powiatu, kierowa³a jakaœ firma zarz¹dzaj¹ca.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego rozpatrzono ustawê o zmianie ustawy o izbach
aptekarskich. Przyjêcie ustawy, zmierzaj¹cej do implementacji do polskiego prawa przepisów
unijnej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w zakresie podejmowania
i wykonywania zawodu farmaceuty, zarekomendowa³ senatorom podsekretarz stanu w Mini-
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sterstwie Zdrowia Marek Twardowski. Na temat proponowanych zapisów wypowiadali siê tak¿e prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwi³³ i Wojciech Giermaziak z Naczelnej
Rady Aptekarskiej. Ponadto senatorowie zapoznali siê z uwagami szczegó³owymi Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.
W rozpatrywanej nowelizacji, poza implementacj¹ dyrektywy unijnej, uwzglêdniono tak¿e
cz³onkostwo Bu³garii i Rumunii w Unii Europejskiej. Nowelizacja dotyczy przepisów okreœlaj¹cych, na czym polega wykonywanie zawodu farmaceuty, a tak¿e przepisów odnosz¹cych
siê do kwalifikacji uprawniaj¹cych do wykonywania tego zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych farmaceutów oraz standardu kszta³cenia (praktyki zawodowej), a tak¿e przyznawania
prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Wprowadzono instytucjê czasowego i okazjonalnego wykonywania czynnoœci zawodowych farmaceuty na terytorium RP. Transpozycja przepisów dyrektywy unijnej, zgodnie z jej art. 63, powinna by³a nast¹piæ przed 20 paŸdziernika ub.r.
Projekt ustawy stanowi³ przed³o¿enie rz¹dowe. W toku prac sejmowych ustawa nie
wzbudzi³a powa¿niejszych kontrowersji.
W g³osowaniu Komisja Zdrowia postanowi³a zarekomendowaæ Senatowi przyjêcie bez
poprawek nowelizacji ustawy o izbach aptekarskich. Takie stanowisko popar³o 3 senatorów,
2 by³o przeciw, a 3 osoby wstrzyma³y siê od g³osu. Ustalono, ¿e sprawozdawc¹ stanowiska komisji w tej sprawie bêdzie podczas posiedzenia plenarnego senator Waldemar Kraska.
W trzecim punkcie porz¹dku dziennego senatorowie rozpatrywali ustawê o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jej przyjêcie rekomendowa³ wiceminister zdrowia
M. Twardowski. Swoje uwagi przedstawi³o senackie biuro legislacyjne.
Nowelizacja przyjêta przez Sejm dostosowuje dotychczasow¹ ustawê do uregulowañ dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 wrzeœnia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w zakresie podejmowania i wykonywania zawodu lekarza
i lekarza dentysty. Uwzglêdniono tak¿e cz³onkostwo Bu³garii i Rumunii w Unii Europejskiej.
Znalaz³y siê w niej m.in. przepisy odnosz¹ce siê do procedury przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, a tak¿e przepisy zwi¹zane z procedur¹ przyznawania prawa wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty cudzoziemcom, którzy nie s¹ obywatelami pañstw cz³onkowskich
UE. W nowelizacji umo¿liwiono z³o¿enie lekarskiego egzaminu pañstwowego oraz lekarsko-dentystycznego w jêzyku, w jakim prowadzono studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym na polskiej uczelni medycznej. Wprowadzono, w kolejnej ju¿ ustawie,
instytucjê czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu lekarza i dentysty na terytorium
RP. Przeniesiono do ustawy czêœæ uregulowañ dotycz¹cych zasad odbywania specjalizacji,
zawartych w obecnym stanie prawnym w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z 20 paŸdziernika
2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, w tym dotycz¹cych zasadniczego
wynagrodzenia miesiêcznego dla lekarzy odbywaj¹cych specjalizacjê. Dodano tak¿e przepisy
zwi¹zane z prowadzeniem i udostêpnianiem dokumentacji medycznej.
Transpozycja przepisów unijnej dyrektywy 2005/36/WE, zgodnie z jej art. 63, powinna
by³a nast¹piæ przed 20 paŸdziernika ub.r.
W toku prac legislacyjnych w Sejmie rozpatrywano dwa projekty: rz¹dowy i poselski. Dyskusjê wzbudzi³o uregulowanie dotycz¹ce art. 1 pkt 11 ustawy nowelizuj¹cej, w zakresie objêtym art. 16 ust. 1h ustawy nowelizowanej, odnosz¹ce siê do wysokoœci zasadniczego
wynagrodzenia lekarzy odbywaj¹cych specjalizacjê w ramach rezydentury. Ostatecznie Sejm
przyj¹³ je w brzmieniu zaproponowanym w projekcie rz¹dowym, a wiêc w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 70% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku za ubieg³y rok, og³aszanego przez prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego w Monitorze Polskim do 15 stycznia ka¿dego roku.
W ustawie zrezygnowano z uregulowania dotycz¹cego przechowywania dokumentacji
medycznej w wypadku œmierci lekarza prowadz¹cego indywidualn¹ praktykê lekarsk¹ – projekt przewidywa³ przechowywanie tej dokumentacji przez okrêgow¹ izbê lekarsk¹, w której
by³ prowadzony rejestr indywidualnej praktyki lekarskiej. Przepis ten równie¿ wzbudza³ kontrowersje.
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W g³osowaniu Komisja Zdrowia postanowi³a zaproponowaæ Senatowi wprowadzenie
6 poprawek do rozpatrywanej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Na
sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Micha³a Ok³ê.
Do stanowiska wiêkszoœci Komisji Zdrowia zosta³ zg³oszony wniosek mniejszoœci. Podczas posiedzenia plenarnego przedstawi go senator Stanis³aw Karczewski. Wniosek zmierza
do zwiêkszenia dolnej granicy zasadniczego wynagrodzenia dla lekarzy odbywaj¹cych specjalizacjê – z 70% do 100% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku za ubieg³y rok.

30 stycznia 2008 r.
Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci w celu
rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji nie mieli ¿adnych uwag do rozpatrywanej nowelizacji. Zastrze¿eñ nie zg³osi³o równie¿ Biuro
Legislacyjne Kancelarii Senatu. W zwi¹zku z tym przewodnicz¹cy obradom senator Krzysztof
Piesiewicz podda³ pod g³osowanie wniosek o przyjêcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek.
Wniosek zosta³ przyjêty jednog³oœnie. Ustalono, ¿e stanowisko komisji w tej sprawie na posiedzeniu plenarnym przedstawi senator K. Piesieiwcz.
Celem ustawy uchwalonej przez Sejm jest zmiana terminu wejœcia w ¿ycie – w zakresie
dotycz¹cym obywateli polskich przebywaj¹cych za granic¹ – art. 16 ustawy z 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych, który mówi o tym, ¿e „Osoba odbieraj¹ca dokument paszportowy sprawdza za pomoc¹ czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie s¹ zgodne ze stanem faktycznym”. Art. 66 ustawy przewiduje, ¿e
art. 16 ma wejœæ w ¿ycie 28 lutego br. Rozpatrywana nowelizacja przesuwa ten termin na
29 czerwca 2009 r. Zmiana podyktowana jest wzglêdami finansowymi i pozwoli unikn¹æ dwukrotnego instalowania w 138 palcówkach konsularnych sprzêtu i oprogramowania niezbêdnego do sprawdzania za pomoc¹ czytników elektronicznych zamieszczonych w dokumentach
paszportowych danych biometrycznych drugiego identyfikatora biometrycznego w postaci odcisków palców.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci rozpatrzono ustawê o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizowana ustawa ma na celu implementacjê do polskiego systemu prawnego
dwóch dyrektyw Rady Europy oznaczonych numerami 2004/83/WE oraz 2005/85/WE. Na
podstawie dyrektywy z 20 kwietnia 2004 r. pañstwa cz³onkowskie UE zobowi¹zane by³y wprowadziæ do prawa krajowego jej przepisy do 10 paŸdziernika 2006 r., natomiast przepisy dyrektywy z 1 grudnia 2005 r. – do 1 grudnia 2007 r.
Podstawowym celem wdra¿anych dyrektyw jest wprowadzenie wspólnych dla wszystkich pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej kryteriów identyfikacji osób rzeczywiœcie potrzebuj¹cych miêdzynarodowej ochrony, a tak¿e wspólnych minimalnych norm dotycz¹cych
procedur jej udzielania i pozbawiania (intencj¹ jest ograniczenie przep³ywu cudzoziemców
ubiegaj¹cych siê o nadanie statusu uchodŸcy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi UE ze wzglêdu na ró¿nice w przepisach dotycz¹cych ochrony).
Najistotniejsz¹ zmian¹ rozpatrywanej nowelizacji jest wprowadzenie nowego systemu
ochrony cudzoziemców – ochrony uzupe³niaj¹cej, która ma byæ udzielana cudzoziemcowi
przybywaj¹cemu z terenu, gdzie istnieje zagro¿enie ¿ycia i zdrowia z powodu stosowania
przemocy na obszarach objêtych konfliktem zbrojnym. W projekcie ustawy dookreœlono sytuacjê dzieci. Proponowane zapisy daj¹ mo¿liwoœæ jednolitego traktowania ca³ej rodziny wnioskodawcy o udzielenie statusu uchodŸcy, a tak¿e mo¿liwoœæ otrzymania pomocy socjalnej
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i medycznej zarówno do czasu uzyskania statusu uchodŸcy, jak i po uzyskaniu takiego statusu. Uregulowano równie¿ kwestie zwi¹zane z pochówkiem cudzoziemców.
Podczas posiedzenia Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przedstawi³o i omówi³o uwagi
do rozpatrywanej ustawy w formie zestawu 10 poprawek. Do tych propozycji ustosunkowali siê
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk,
Ernest Zienkiewicz z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. UchodŸców
oraz Agata Foryœ i Grzegorz Sikora z Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, którzy zg³osili równie¿ swoje propozycje zmian.
Na liczne pytania i w¹tpliwoœci senatorów zwi¹zanych z nowelizacj¹ i przedstawionymi propozycjami wprowadzenia zmian legislacyjnych odpowiada³ wiceminister P. Stachañczyk.
W kolejnych g³osowaniach komisja, przy poparciu przedstawicieli rz¹du, zaakceptowa³a
9 poprawek przedstawionych przez Biuro Legislacyjne oraz 4 zmiany zaproponowane przez
przedstawicieli Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, a nastêpnie przyjê³a jednog³oœnie ustawê sejmow¹ wraz z wczeœniej zaaprobowanymi poprawkami. Ustalono, ¿e stanowisko komisji
na posiedzeniu plenarnym przedstawi senator Stanis³aw Piotrowicz.
Na zakoñczenie posiedzenia senatorowie przeprowadzili wybór kandydata na przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
W trakcie dyskusji senator K. Piesiewicz zaproponowa³ kandydaturê senatora S. Piotrowicza na to stanowisko. W g³osowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Zbigniewa
Romaszewskiego i Jacka Swakonia, senator S. Piotrowicz zosta³ wybrany na kandydata na
przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.
***
Na swym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzy³a piêæ ustaw dotycz¹cych zmiany nazw uczelni wy¿szych.
Przyjêcie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Œwiêtokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w imieniu rz¹du, wnioskodawcy projektu, rekomendowa³a senatorom
podsekretarz stanu Ministerstwie Szkolnictwa Wy¿szego Gra¿yna Prawelska-Skrzypek.
W kolejnych g³osowaniach senatorowie jednomyœlnie poparli obie ustawy. Zgodnie
z pierwsz¹ z rozpatrywanych ustaw Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach nadaje
siê nazwê „Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach” (sprawozdawca – senator Antoni Piechniczek). Druga ustawa zmienia nazwê Akademii Œwiêtokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im.
Jana Kochanowskiego w Kielcach (sprawozdawca – senator Adam Massalski). Zmiany nazwy, poparte wol¹ senatów uczelni, wynikaj¹ z ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym.
Przyjêcie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy „Warszawski Uniwersytet Medyczny”, ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie” oraz ustawy o nadaniu Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku nazwy „Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku” rekomendowa³ senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej W³odarczyk.
W kolejnych g³osowaniach Komisja Nauki, Edukacji i Sportu jednomyœlnie popar³a rozpatrywane ustawy. Na sprawozdawców stanowisk komisji w tej sprawie wybrano senatorów Piotra Wacha, Ryszarda Begiera oraz Waldemara Kraskê.
Tego samego dnia senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu spotkali siê z minister
edukacji narodowej Katarzyn¹ Hall i rozmawiali o najwa¿niejszych zamierzeniach resortu oraz
planach rozwoju systemu edukacji.
Minister zgodzi³a siê z uwagami senatorów, ¿e potrzebne s¹ zmiany merytoryczne w prawie oœwiatowym. Jak oceni³a, przede wszystkim prawo nale¿y uproœciæ. Przyzna³a m.in. racjê
tym, którzy postulowali zmiany w Karcie Nauczyciela, umo¿liwiaj¹ce wprowadzenie bardziej
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motywacyjnego systemu p³acowego. Jak powiedzia³a, ustawa jest obecnie zbyt skomplikowana i nale¿a³oby j¹ uproœciæ. Minister nie opowiedzia³a siê jednak jednoznacznie za ustawowym
zwiêkszeniem nauczycielskiego pensum, które obecnie wynosi 18 godzin tygodniowo.
„Podzielam pogl¹d, ¿e nauczyciele czêsto pracuj¹ w kilku miejscach naraz, staraj¹ siê
pracowaæ wiêcej, ¿eby zapewniæ byt rodzinie. Natomiast s¹ te¿ tacy, którzy, z ró¿nych powodów, chc¹ pracowaæ mniej. Nie wszyscy byliby zadowoleni, gdyby wprowadziæ arbitralne zmiany. Dlatego mam pewne w¹tpliwoœci i nastawiam siê na s³uchanie œrodowisk nauczycielskich.
Mamy taki plan, aby warunkowaæ dalszy wzrost wynagrodzeñ nauczycieli przyzwoleniem (...)
na zmiany systemowe, np. takie jak podniesienie pensum, ale mo¿e te¿ inne” – mówi³a minister K. Hall podczas posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Jej zdaniem, ustawa Karta Nauczyciela, lub podobna, jest niezbêdna. „Temu œrodowisku
potrzebny jest jakiœ dokument gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo tego zawodu. To jest specyficzny
zawód, w którym poczucie bezpieczeñstwa jest wa¿ne. Dlatego stwierdzenie, ¿e to jest niepotrzebne by³oby nieroztropne” – podkreœli³a.
Minister edukacji narodowej odnios³a siê te¿ do kwestii mundurków szkolnych. Wed³ug
niej, s¹ one korzystne dla szko³y z wychowawczego punktu widzenia i fakt, ¿e sta³y siê obowi¹zkowe, nie by³by problemem, gdyby nie styl ich wprowadzenia do szkó³. Jej zdaniem, to
w³aœnie ten styl sprawi³, ¿e w wielu szko³ach nauczyciele i rodzice buntowali siê przeciwko
mundurkom. Dlatego, jak stwierdzi³a, nale¿y zmieniæ prawo tak, aby o ewentualnym obowi¹zku noszenia mundurków decydowa³a indywidualnie ka¿da szko³a. „Je¿eli mundurek pomaga
w identyfikacji zbiorowoœci szkolnej, to trzeba siê z tego cieszyæ. Natomiast jeœli bardzo przeszkadza, to zamiast korzyœci wychowawczych przynosi problemy” – mówi³a minister edukacji.
Minister edukacji narodowej podkreœli³a ¿e mundurki to jednak drugorzêdny problem
w porównaniu z g³êbszymi reformami, np. obni¿eniem wieku szkolnego i zwi¹zanymi z tym
zmianami w podstawie programowej.
Minister K. Hall odpowiada³a te¿ na pytania zwi¹zane z organizacj¹ roku szkolnego. Senatorowie zwracali g³ównie uwagê na to, ¿e w szko³ach ponadgimnazjalnych matury utrudniaj¹ zajêcia dla m³odszych roczników. Zdaniem minister, m.in. z tego powodu kalendarz roku
szkolnego powinien siê zmieniæ.
Szefowa MEN przyzna³a te¿ senatorom racjê, ¿e œrednie szko³y zawodowe powinny odzyskaæ swoje miejsce w systemie edukacji. Podkreœli³a przy tym koniecznoœæ wspó³pracy takich szkó³ z pracodawcami. „Firma, np. samochodowa, mog³aby udostêpniæ bazê na zajêcia
praktyczne lub wyposa¿yæ szko³ê w odpowiedni¹ infrastrukturê. Za to pracownicy firmy mogliby siê w szkole dokszta³caæ” – mówi³a.
Minister K. Hall stwierdzi³a równie¿, ¿e wa¿nym elementem polityki resortu edukacji bêdzie
ograniczenie roli kuratoriów i danie wiêkszych uprawnieñ samorz¹dom, które prowadz¹ szko³y.

31 stycznia 2008 r.
Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawê o zmianie
ustawy o drogach publicznych.
Za³o¿enia ustawy przedstawi³ sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz
Jarmuziewicz. Jak poinformowa³, nowelizacja implementuje do polskiego systemu prawnego
postanowienia dyrektywy 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wymagañ bezpieczeñstwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej. Proponowane przepisy dotycz¹ zarz¹dzania tunelami o d³ugoœci ponad 500 m, po³o¿onymi w transeuropejskiej sieci drogowej. W Polsce, w transeuropejskiej sieci drogowej, nie ma
jeszcze takich tuneli, a zawarte w nowelizacji przepisy bêd¹ mia³y zastosowanie do tuneli nowo projektowanych.
Swoje uwagi do nowelizacji zg³osi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
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W kolejnych g³osowaniach Komisja Gospodarki Narodowej postanowi³a zaproponowaæ
Senatowi wprowadzenie 6 poprawek, zbie¿nych z sugestiami senackiego biura legislacyjnego. Zaproponowane zmiany mia³y charakter legislacyjny i porz¹dkuj¹cy oraz uœciœlaj¹cy zapisy ustawy sejmowej. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o drogach publicznych wybrano senatora Andrzeja Owczarka.
***
Na wspólnym posiedzeniu zebra³y siê Komisja Gospodarki Narodowej, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Porz¹dek
dzienny przewidywa³ pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe.
Rozpatrywany projekt zosta³ zg³oszony przez Komisjê Ustawodawcz¹ i by³ realizacj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 28 listopada 2006 r. – wywo³uje on skutki prawne z dniem
publikacji. Do reprezentowania komisji w pracach nad tym projektem upowa¿niono senatora
Leona Kieresa. W projekcie, zgodnie z intencj¹ wyroku, zaproponowano uchylenie z ustawy
o zasadach przekazywania budynków ca³ego art. 5. 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, czyli
spraw w toku, nale¿y stosowaæ przepisy w nowym brzmieniu (zasada bezpoœredniego dzia³ania prawa nowego).
Po wys³uchaniu przedstawicieli rz¹du i Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu w g³osowaniu po³¹czone komisje opowiedzia³y siê za przyjêciem projektu ustawy o zmianie ustawy
o zasadach przekazywania zak³adowych budynków mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe. Ustalono, ¿e podczas drugiego czytania projektu komisje bêdzie reprezentowaæ senator L. Kieres.
***
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
O podjêcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie wyst¹pi³a Komisja Ustawodawcza, do
reprezentowania której zosta³ upowa¿niony senator Bohdan Paszkowski.
Projektowana nowelizacja jest realizacj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 29 listopada 2006 r. Wywo³uje on skutki prawne z dniem publikacji, od 11 grudnia 2006 r. Kieruj¹c siê
brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, w projekcie zaproponowano,
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).
Po wys³uchaniu przedstawicieli Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu i Ministerstwa Finansów, oraz dyskusji, w której swoje uwagi zg³aszali senatorowie Zbigniew Cichoñ i B. Paszkowski, w g³osowaniu po³¹czone komisje jednomyœlnie zaakceptowa³y przedstawiony projekt
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na sprawozdawcê projektu podczas drugiego czytania wybrano senatora Marka Trzciñskiego.
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***
Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza rozpatrzy³a wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 22 maja ub.r. dotycz¹cy ustawy o podatku od towarów i us³ug.
Z sentencj¹ wyroku oraz jego uzasadnieniem zapoznali senatorów przedstawiciele Biura
Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Omówili te¿ zmiany, wykonuj¹ce orzeczenie trybuna³u.
Nastêpnie komisja jednomyœlnie przeg³osowa³a wniosek o podjêcie postêpowania
w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej przedmiotowego projektu ustawy. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upowa¿niono senatora Zbigniewa Cichonia.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego posiedzenia senatorowie rozpatrzyli wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 17 lipca ub.r. dotycz¹cy ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Po wys³uchaniu przedstawicieli senackiego biura legislacyjnego, a tak¿e po zapoznaniu
siê z projektem zmian realizuj¹cych wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego Komisja Ustawodawcza postanowi³a jednomyœlnie w g³osowaniu podj¹æ postêpowanie w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej przedmiotowego projektu ustawy. Do reprezentowania komisji
w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upowa¿niona zosta³a senator Gra¿yna Sztark.
Na zakoñczenie posiedzenia senatorowie rozpatrzyli wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
z 13 marca 2007 r. dotycz¹cego ustaw okreœlaj¹cych terminy sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych (ustawa – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawa o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, ustawa o samorz¹dzie
gminnym).
Informacjê na temat istoty wyroku trybuna³u i jego uzasadnienia przedstawi³o senackie biuro legislacyjne, które zaproponowa³o równie¿ odpowiednie zapisy, realizuj¹ce to
orzeczenie.
W g³osowaniu Komisja Ustawodawcza jednomyœlnie postanowi³a podj¹æ postêpowanie
w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej przedmiotowego projektu ustawy. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upowa¿niono senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego.
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Kronika senacka

16 stycznia br. w Pa³acu Prezydenckim odby³o siê noworoczne spotkanie prezydenta
Lecha Kaczyñskiego z korpusem dyplomatycznym.
W spotkaniu wziê³o udzia³ 80 ambasadorów i 17 charges d’affaires akredytowanych
w Polsce oraz premier Donald Tusk, marsza³kowie Sejmu i Senatu Bronis³aw Komorowski
i Bogdan Borusewicz.
W swoim przemówieniu prezydent L. Kaczyñski wyrazi³ nadziejê, ¿e rozmowy w sprawie
instalacji w Polsce elementów amerykañskiej tarczy antyrakietowej zakoñcz¹ siê sukcesem.
Mówi³ te¿, ¿e jesteœmy zainteresowani jak najlepszymi – partnerskimi – stosunkami z Rosj¹.
Zapewni³, ¿e Polska nie bêdzie przeszkod¹ w ratyfikacji Traktatu Lizboñskiego.
Mówi¹c o podpisaniu Traktatu Lizboñskiego, prezydent oceni³, ¿e UE dokona³a w ub.r. olbrzymiego postêpu i wyrazi³ nadziejê, ¿e traktat zostanie ratyfikowany bez trudu przez pañstwa europejskie. Jak zaznaczy³, przynale¿noœæ do UE i NATO s¹ „g³ównymi p³aszczyznami
odniesienia” dla naszego kraju. Prezydent mówi³ o dalszym ich rozszerzaniu i o tym, ¿e Polsce
zale¿y, aby drzwi do Europy pozosta³y otwarte. Wymieni³ w tym kontekœcie Ukrainê, Gruzjê,
a tak¿e – w pewnej perspektywie – Azerbejd¿an oraz Mo³dawiê. Wyrazi³ nadziejê, ¿e polska
polityka w tym wzglêdzie pozostanie bez zmian. Prezydent powiedzia³ te¿, ¿e Polska wspiera
rozwój Unii i NATO tak¿e w kierunku Ba³kanów. Mówi³ o nieodleg³ym przyst¹pieniu Chorwacji
do Unii, ale – jak doda³ – UE powinna byæ otwarta równie¿ dla innych pañstw tego regionu.
Prezydent L. Kaczyñski mówi³ te¿ o niezwykle bliskich stosunkach z Czechami i Litw¹.
Zadeklarowa³, ¿e nasze pañstwo chce utrzymywaæ jak najlepsze stosunki z s¹siadami.
Mówi¹c o Niemczech, prezydent powiedzia³, ¿e Polska docenia ich znaczenie i ma nadziejê, ¿e oba narody bêd¹ prze³amywaæ wszystkie ró¿nice wynikaj¹ce w du¿ym stopniu ze
skomplikowanej historii.
Zaznaczy³, ¿e bardzo wa¿na dla Polski pozostaje Grupa Wyszehradzka. Jak doda³, Polska jest tradycyjnie zaprzyjaŸniona z Republik¹ Francusk¹. Jego zdaniem, zmiany, które nast¹pi³y we Francji niespe³na roku temu, s¹ znakomit¹ okazj¹ do pog³êbienia stosunków.
Prezydent L. Kaczyñski podkreœli³, ¿e jest „rzecz¹ zupe³nie oczywist¹, ¿e dla naszego
kraju podstawowe znaczenie ma sojusz ze Stanami Zjednoczonymi”. Doda³, i¿ fakt, ¿e wczeœniej w swoim przemówieniu mówi³ o UE, nie œwiadczy o hierarchii. „Strategiczne relacje z najpotê¿niejszym krajem œwiata le¿¹ g³êboko w interesie Polski, ale te¿ w interesie stabilizacji
w Europie, a tym samym stabilizacji w ramach ca³ego œwiata”.
Prezydent zadeklarowa³, ¿e Polska jest te¿ zainteresowana jak najlepszymi stosunkami
z Republik¹ Bia³orusi i Federacj¹ Rosyjsk¹. „Jesteœmy przekonani, ¿e zmniejszaæ siê bêd¹
ró¿nice miêdzy nami a Bia³orusi¹, jeœli idzie o podejœcie do licznych problemów wewnêtrznych” – mówi³. „Ale jesteœmy równie¿ przekonani, ¿e prze³amiemy ró¿nego rodzaju trudnoœci
zwi¹zane z relacjami z wa¿nym, potê¿nym partnerem, jakim jest Federacja Rosyjska” – powiedzia³ prezydent L. Kaczyñski.
Jednoczeœnie zapewni³, ¿e Polska „docenia Rosjê jako gracza w skali europejskiej i œwiatowej, jako pañstwo o znaczeniu globalnym”. „Chcemy jednak stosunków partnerskich, stosunków, które bêd¹ znakiem zamkniêcia tego, co dzia³o siê przez blisko dwa wieki (...). To
jedyny warunek bliskiej wspó³pracy miêdzy naszymi krajami” – podkreœli³ prezydent.
Prezydent L. Kaczyñski zapewni³, ¿e nasz kraj jest tak¿e zainteresowany relacjami
i wspó³prac¹ z krajami Azji. Wymieni³ m.in. Indie, Chiny oraz Japoniê.
Jak mówi³, problem Izraela i Palestyny, Libanu, Iraku Iranu „to s¹ wszystko problemy, które decyduj¹ o globalnej stabilizacji”. Doda³, ¿e s¹ równie¿ inne miejsca czu³e pod tym wzglê-
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dem. „Polska (...) chce w³o¿yæ swój wk³ad w stabilizacjê w tych regionach. Polska chce dalej
uczestniczyæ w polityce ekspedycyjnej NATO, wspieraæ inicjatywy ONZ i UE” – powiedzia³.
Prezydent podkreœli³, ¿e zale¿y nam na pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie. Mówi³ tutaj
zarówno o Izraelu, z którym „³¹cz¹ nas tradycyjnie bliskie stosunki”, jak i o „zaprzyjaŸnionych
z Polsk¹” pañstwach arabskich oraz o Palestynie.
Prezydent L. Kaczyñski mówi³ te¿ o Pakistanie. Jak zaznaczy³, nie tracimy nadziei, ¿e to
pañstwo znajdzie „drogê do zagro¿onej dzisiaj stabilizacji”. Mówi¹c o polskim zaanga¿owaniu
w Afganistanie, podkreœli³, ¿e bêdzie ono „nie tylko kontynuowane, ale i wzmocnione”.
Jak powiedzia³, jest przekonany, ¿e polski rz¹d bêdzie wspiera³ wspó³pracê i pomoc dla
pañstw Afryki. Mówi¹c o pomocy UE dla biednych krajów oceni³, ¿e choæ pomoc jest du¿a, to
„mo¿liwoœci s¹ wiêksze”. Prezydent mówi³ tak¿e m.in. o globalnym ociepleniu.
Przemawiaj¹cy przed prezydentem nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk
wskazywa³ przede wszystkim na globalne problemy, takie jak g³ód, konflikty, rozprzestrzenianie siê AIDS, ubóstwo, ska¿enie powierza i wody. „W rozwi¹zywaniu tych problemów, które
nurtuj¹ spo³ecznoœæ globu ziemskiego, oczy œwiata przede wszystkim zwracaj¹ siê ku Europie” – mówi³ dziekan korpusu dyplomatycznego.
Prezydent L. Kaczyñski podkreœli³, ¿e mimo globalnych problemów, o których mówi³ abp
J. Kowalczyk, „zesz³y rok to rok powa¿nych osi¹gniêæ, jeœli chodzi o spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹”.
Prezydent z³o¿y³ wszystkim akredytowanym w Polsce dyplomatom i narodom, które reprezentuj¹, najlepsze ¿yczenia na najbli¿szy rok.
***
17 stycznia br. przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza odby³y siê uroczystoœci z okazji
63. rocznicy zakoñczenia walk o Warszawê. W imieniu Senatu wieniec z³o¿y³ senator Andrzej Person.
***
17 stycznia br. S¹d Najwy¿szy orzek³, ¿e wybory do Sejmu i Senatu, które odby³y siê
21 paŸdziernika 2007 r., s¹ wa¿ne. Przychyli³ siê tym samym do wniosków przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Wyborczej Ferdynanda Rymarza i zastêpcy prokuratora generalnego
Andrzeja Pogorzelskiego.
S¹d podj¹³ uchwa³ê na posiedzeniu pe³nego sk³adu Izby Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych. Wczeœniej wys³ucha³ sprawozdania z wyborów, jakie przedstawi³
szef PKW, oraz opinii przedstawiciela prokuratora generalnego.
Izba zapozna³a siê te¿ z opiniami trzyosobowych sk³adów S¹du Najwy¿szego dotycz¹cych poszczególnych protestów: odnoœnie do wyborów do Sejmu i Senatu – 90, wy³¹cznie
do Sejmu – 19, do Senatu – 3. A¿ 85 spoœród tych skarg – ze wzglêdu na b³êdy formalne – pozostawiono bez dalszego biegu. W 14 wypadkach, zdaniem sêdziów, zarzuty skar¿¹cych by³y
bezzasadne. W odniesieniu do 13 protestów S¹d Najwy¿szy wyda³ opiniê, ¿e s¹ one uzasadnione w ca³oœci lub czêœci, lecz stwierdzenie naruszenia prawa nie mia³o wp³ywu na wynik wyborów. W tych sprawach, jak mówi³ przewodnicz¹cy sk³adu orzekaj¹cego Walerian Sanetra,
nast¹pi³o b³êdne ustalenie wyników g³osowania, obejmuj¹ce od kilku do 174 g³osów. Przyczynami zniekszta³cenia wyników g³osowania by³o nieprawid³owe kwalifikowanie g³osów jako niewa¿nych lub pomy³ki przy wype³nianiu protoko³u z g³osowania. Z uwagi na znaczne ró¿nice
g³osów miêdzy poszczególnymi kandydatami nie mia³o to wp³ywu na wynik wyborów.
***
W dniach 18 i 19 stycznia br. w Mönchengladbach, w Niemczech, pod patronatem
Senatu RP, ministra edukacji narodowej i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, odby³o siê
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Europejskie Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych. Patronat medialny nad imprez¹
objê³a TV Polonia.
Sympozjum odbywa³o siê pod has³em: „Œwiadomi korzeni i przesz³oœci, silni wartoœciami,
otwarci na jutro i nowe wyzwania Europy”.
Senat reprezentowa³a senator Barbara Borys-Damiêcka. W sympozjum wziêli udzia³
przedstawiciele polskich macierzy szkolnych z ca³ej Europy, m.in. z Niemiec, Belgii, Szwecji
i Litwy, a tak¿e Krzysztof Stanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
Andrzej Osiak z Departamentu Spraw Konsularnych i Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Maria Piotrowicz ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Podczas inauguracji sympozjum senator B. Borys-Damiêcka odczyta³a przes³anie marsza³ka Bogdana Borusewicza:
„Jêzyk ojczysty, tradycje i kultura kszta³tuj¹ poczucie to¿samoœci narodowej. Dla ka¿dego Polaka, który znalaz³ siê poza krajem, niezwykle istotne jest poczucie przynale¿noœci narodowej. To¿samoœæ narodowa wp³ywa bowiem na system wartoœci cz³owieka i jest elementem
spajaj¹cym rodaków ¿yj¹cych w diasporze z Macierz¹. Bez edukacji, bez nauki jêzyka polskiego trudno by³oby z dala od Ojczyzny zachowaæ polskie korzenie.
Dobrze wiedzieli o tym przedstawiciele rz¹du emigracyjnego w Londynie i œrodowiska
wojskowego z gen. W³adys³awem Andersem na czele, dlatego postanowili powo³aæ powszechn¹ i apolityczn¹ organizacjê oœwiatow¹. Myœl¹ przewodni¹ utworzonej po II wojnie œwiatowej Polskiej Macierzy Szkolnej Zagranic¹ sta³o siê has³o: Ka¿de dziecko polskie mówi, czyta,
pisze i myœli po polsku. Dziêki tej trosce o przysz³oœæ m³odego pokolenia wychowanego poza
krajem powsta³a organizacja, która ma wp³yw na kszta³towanie patriotycznych postaw m³odych Polaków i s³u¿y umacnianiu polskoœci po dziœ dzieñ.
Od pocz¹tku istnienia organizacji najwa¿niejszym jej celem by³o propagowanie jêzyka
polskiego i ojczystej kultury. Polska Macierz Szkolna Zagranic¹ przez wszystkie lata swojego
istnienia wyznacza³a kierunki rozwoju i przeobra¿ania szkolnictwa polskiego poza granicami
kraju. Przygotowywa³a i kolportowa³a podrêczniki, kszta³ci³a nauczycieli i organizowa³a zaplecze materialne.
Cieszyæ musi fakt, ¿e wspó³czesnej Macierzy przyœwiecaj¹ te same idee, jakie sformu³owali za³o¿yciele tej organizacji. Jednak od momentu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
mamy do czynienia z now¹ fal¹ migracji zarobkowej z Polski. Nie wiadomo, jak wielu m³odych
Polaków zdecyduje siê na emigracjê, ale pañstwo polskie, Senat Rzeczypospolitej Polskiej,
który jest opiekunem Polonii i Polaków za Granic¹, nie mo¿e zapominaæ o Rodakach. Dlatego
ze swojej strony mogê obiecaæ wsparcie dla Polskich Macierzy Szkolnych, bo stoi przed nimi
nowe zadanie: jak zorganizowaæ wspó³czesn¹, atrakcyjn¹, polsk¹ szko³ê w krajach Unii Europejskiej, by zdo³a³a przyci¹gn¹æ dzieci i m³odzie¿.
Takie s¹ nowe wyzwania, ale nie wolno zapominaæ o Rodakach urodzonych na emigracji, którzy utracili umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê jêzykiem polskim, nie mo¿emy zapominaæ
o trudnej sytuacji mniejszoœci polskiej na Bia³orusi. Tam podstawowe prawa i wolnoœci s¹ ³amane, a miêdzynarodowe standardy ochrony praw mniejszoœci narodowych lekcewa¿one
przez w³adze tego kraju, co utrudnia naukê jêzyka polskiego. A przecie¿ zgodnie z regulacj¹
prawa miêdzynarodowego – Konwencj¹ Ramow¹ Rady Europy o Ochronie Mniejszoœci Narodowych – do podstawowych praw cz³onków mniejszoœci narodowych nale¿y m.in. prawo do
rozwoju kultury i kszta³cenia w jêzyku mniejszoœci narodowej. Wspó³praca w zakresie realizowania praw mniejszoœci narodowych jest tym, co s³u¿y budowaniu i umacnianiu dobrych relacji
pomiêdzy pañstwami.
Wszystkim uczestnikom I Europejskiego Sympozjum Polskich Macierzy Szkolnych ¿yczê interesuj¹cej wymiany pogl¹dów oraz sukcesów w umacnianiu polskoœci”.
Podczas sympozjum mówiono m.in. o roli polskich macierzy szkolnych za granic¹
w rozwoju oœwiaty polonijnej, pozaszkolnej dzia³alnoœci wychowawczo-oœwiatowej i kulturalnej oraz o perspektywach jej rozwoju, przede wszystkim w warunkach i strukturach Unii Europejskiej. Rozmawiano tak¿e o rozwoju oœwiaty polonijnej i pozaszkolnej dzia³alnoœci
integracyjno-wychowawczej w kontekœcie wiêzi z macierz¹ i poprawiania wizerunku Polski
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i Polaków w kraju zamieszkania, a tak¿e o umacnianiu polskoœci w m³odym pokoleniu Polaków. Omawiano równie¿ perspektywy i warunki przyjêcia wspólnoty Polskich Macierzy
Szkolnych do Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Ponadto poruszano problemy dzia³alnoœci oœwiatowej wœród dzieci i m³odzie¿y polskiej w Niemczech oraz perspektywy i mo¿liwoœci reaktywowania tam Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Sympozjum zakoñczy³o siê
przyjêciem wniosków i postulatów.
***
20 stycznia br. w teatrze Polskiego Oœrodka Spo³eczno-Kulturalnego w Londynie przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Œrodków Przekazu senator Piotr £.J. Andrzejewski wzi¹³
udzia³ w uroczystej gali, podczas której wrêczono Honorow¹ Nagrodê „Dziennika Polskiego i Dziennika ¯o³nierza” – Cz³owiek Roku.
Nagroda, której patronuj¹ ostatni prezydent RP na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski
i ambasador RP w Wielkiej Brytanii Barbara Tuge-Ereciñska, przyznawana jest osobom i reprezentowanym przez nie instytucjom zas³u¿onym dla spo³ecznoœci polskiej w Wielkiej Brytanii na polu upowszechniania kultury, ochrony polskiego dziedzictwa, dzia³alnoœci
spo³eczno-kulturalnej oraz wspó³pracy polsko-brytyjskiej. Nagrodê przyznaje kapitu³a, której
honorowym przewodnicz¹cym jest senator P.£.J. Andrzejewski. W jej sk³ad wchodz¹ tak¿e
kierownik Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, dyrektor Wydawnictwa Sejmowego Tomasz Glanz, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Czes³aw Maryszczak, konsul generalny RP w Londynie Robert Rusiecki, prezes Polskiej Fundacji
Kulturalnej Szymon Zaremba, dyrektor biura prezydenta R. Kaczorowskiego Jan Tarczyñski
oraz redaktor naczelny „Dziennika Polskiego” Jaros³aw KoŸmiñski.
Honorow¹ nagrodê i tytu³ Cz³owieka Roku otrzyma³ ks. Bronis³aw Gostomski, od 1976 r.
duszpasterz emigracji w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, pracuj¹cy m.in. w parafii na Ealingu oraz w koœciele pod wezwaniem œw. Andrzeja Boboli w Londynie.
Honorow¹ nagrodê i tytu³ Instytucji Roku przyznano Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej,
niezale¿nej i pozarz¹dowej organizacji non-profit, której g³ównym celem jest rozwój polsko-brytyjskich kontaktów gospodarczych.
Honorow¹ nagrodê „Dziennika Polskiego” w tym roku otrzymali tak¿e:
l Anna Rut – animatorka wielu przedsiêwziêæ i zbiórek pieniêdzy, zaanga¿owana m.in.
w utworzenie Polskiego Oœrodka Spo³eczno-Kulturalnego w Londynie czy pomoc powodzianom w Polsce w 1997 r. i 2001 r.,
l Irena Ró¿ycka – kieruj¹ca Komitetem Funduszu na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie, od lat zbieraj¹cym œrodki na zakup nowoczesnego sprzêtu dla tego
szpitala,
l Konfraternia Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii i jej prezes Marisa Stachów – skupia
polskich muzyków, rozwija zainteresowanie muzyk¹ klasyczn¹ i propaguje dorobek
polskich kompozytorów,
l Stowarzyszenie Poland Street – dzia³aj¹ce na rzecz integracji Polaków mieszkaj¹cych
w Wielkiej Brytanii, tak¿e integracji miêdzypokoleniowej. Cz³onkowie stowarzyszenia
brali udzia³ w akcji na rzecz zniesienia podwójnego opodatkowania i stworzyli Wirtualne Biuro Porad Prawnych,
l Ireneusz Truszkowski – w Konsulacie Generalnym w Londynie od 6 lat pe³ni obowi¹zki
konsula ds. Polonii, aktywny spo³ecznik i sprawny organizator, swoj¹ ¿yczliwoœci¹ zjedna³ sobie sympatiê polskiej emigracji.
Podczas londyñskiej uroczystoœci senator P.£.J. Andrzejewski przekaza³ na rêce prezesa Polskiej Fundacji Kulturalnej S. Zaremby pami¹tkowy medal Senatu z okazji 67. rocznicy
wydawania „Dziennika Polskiego”. W swoim wyst¹pieniu senator zwróci³ uwagê na nowe wyzwanie, jakie przed fundacj¹ i œrodowiskami polskimi na wyspach stawia integracja starej i nowej emigracji, a tak¿e opieka nad Polakami i ich rodzinami przebywaj¹cymi w Wielkiej Brytanii
z przyczyn ekonomicznych, edukacyjnych czy „paneuropejskich”.
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Wydawany od 67 lat przez Polsk¹ Fundacjê Kulturaln¹ „Dziennik Polski i Dziennik ¯o³nierza” informuje o wa¿nych wydarzeniach politycznych, spo³ecznych i kulturalnych oraz gospodarczych w Wielkiej Brytanii, Polsce i na ca³ym œwiecie. Oprócz informacyjnej pe³ni niezwykle
wa¿n¹ funkcjê integruj¹c¹ polsk¹ spo³ecznoœæ na Wyspach Brytyjskich.
***
22 stycznia br. marsza³ek Bogdan Borusewicz spotka³ siê z cz³onkami prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej: prezesem Joann¹ Agack¹-Indeck¹, wiceprezesem Andrzejem Micha³owskim, sekretarzem Krzysztofem Boszk¹ oraz prezesem Wy¿szego S¹du Dyscyplinarnego Adwokatury Jerzym Naumannem. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci senator Krzysztof Piesiewicz oraz szef
Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska.
Przedstawiciele samorz¹du zawodowego adwokatów przedstawili uchwa³y programowe
IX Zjazdu Adwokatury, który odby³ siê w Warszawie w listopadzie ub.r. Prezes J. Agacka-Indecka podkreœli³a, ¿e adwokatura jest otwarta na wyzwania wspó³czesnoœci i chce aktywnie
uczestniczyæ w procesie stanowienia i stosowania prawa. Bêdzie te¿ przeciwdzia³aæ obni¿aniu
jakoœci prawa oraz œwiadczonych us³ug prawnych.
W dyskusji wiele uwagi poœwiêcono przysz³oœci adwokatury i miejscu adwokatów w systemie prawnym pañstwa. Zgodzono siê, ¿e istnieje potrzeba zwiêkszenia presti¿u zawodu adwokackiego.
Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócili siê do marsza³ka Senatu z proœb¹
o umo¿liwienie udzia³u œrodowiska adwokackiego w pracach legislacyjnych Izby Wy¿szej parlamentu. Marsza³ek B. Borusewicz uzna³ inicjatywê wspó³pracy adwokatury z Senatem za godn¹ poparcia. Stwierdzi³, ¿e jest tu miejsce na dyskusjê na tematy dotycz¹ce ustroju pañstwa.
***
23 stycznia br. cz³onkowie Komisji Zdrowia spotkali siê z przedstawicielami w³adz
miejskich Liverpoolu oraz dzia³aj¹cych tam instytucji na rzecz ochrony zdrowia publicznego. W spotkaniu wziêli udzia³ m.in. przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy Komisji Zdrowia
senatorowie W³adys³aw Sidorowicz i Stanis³aw Karczewski oraz senator Janina Fetliñska, dyrektor Wydzia³u Zdrowia Rady Miasta Liverpool Paula Grey, dyrektor ds. nauki Fundacji „Pro-
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mocja Zdrowia” Krzysztof PrzewoŸniak oraz prof. Witold Zatoñski, kierownik Zak³adu
Epidemiologii i Prewencji Raka w Centrum Onkologii w Warszawie.
Spotkanie poœwiêcone by³o wymianie doœwiadczeñ w promocji zdrowia, przede wszystkim w kontekœcie walki z paleniem tytoniu, a tak¿e omówieniu rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do
tworzenia wolnych od zanieczyszczeñ dymem tytoniowym miejsc publicznych i miejsc pracy.
Wielka Brytania wprowadzi³a zakaz palenia tytoniu w lecie ub.r. Liverpool by³ jednym
z miast pilota¿owych, gdzie tego rodzaju dzia³ania podjêto w sposób kompleksowy ju¿ wczeœniej i sprawdzano w skali lokalnej efekty zarówno rozwi¹zañ legislacyjnych, jak i programów
edukacyjno-interwencyjnych. Program opracowany dla Liverpoolu uznany zosta³ za wzorcowy
i nagrodzony.
Z polskimi uregulowaniami w tym zakresie zapozna³a angielskich goœci senator J. Fetliñska, która podkreœli³a, ¿e w naszym kraju w ostatnich latach nast¹pi³y znacz¹ce zmiany w podejœciu do szkodliwoœci palenia i ochrony przed dymem tytoniowym. Ustawa z 1995 r.,
kilkakrotnie ju¿ nowelizowana, nie zak³ada jednak ca³kowitego zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych, m.in. ze wzglêdu na problem z definicj¹ miejsca publicznego. Rozwi¹zanie
tej kwestii zapowiadaj¹ pos³owie w przygotowanym projekcie ustawy. Senator wyrazi³a nadziejê, ¿e trafi on wkrótce do laski marsza³kowskiej.
Doœwiadczenia Liverpoolu omówi³a P. Grey. Jej zdaniem, kwesti¹ podstawow¹ w skutecznym kreowaniu polityki wolnych od zanieczyszczeñ dymem tytoniowym miejsc publicznych
i miejsc pracy jest wprowadzanie odpowiednich rozwi¹zañ legislacyjnych. Liverpool w swoich
dzia³aniach postawi³ na ochronê pracowników w miejscach pracy, wspó³pracuj¹c w tym zakresie ze zwi¹zkami zawodowymi i pracodawcami, prowadzono równie¿ kampanie medialne i edukacyjne. Jak stwierdzi³a P. Grey, tym sposobem myœlenia starali siê równie¿ zaraziæ inne miasta
brytyjskie, co ostatecznie zaowocowa³o wprowadzeniem ca³kowitego zakazu palenia tytoniu
w tym kraju latem ub.r. Zwróci³a te¿ uwagê, ¿e wielu polityków brytyjskich by³o zdziwionych, i¿ lokalne inicjatywy doprowadzi³y do wprowadzenia ogólnokrajowej regulacji. Wed³ug niej, ustawodawstwo w tym zakresie powinno byæ kompleksowe i bardzo konkretne, bez ¿adnych luk
i niedopowiedzeñ. U³atwia to egzekucjê prawa, która musi byæ skuteczna i nieodwo³alna.
***
23 stycznia br. w katastrofie wojskowego samolotu transportowego CASA C-295M,
który rozbi³ siê w okolicach Miros³awca (zachodniopomorskie), zginê³o 20 osób. Maszyn¹ lecieli z Warszawy oficerowie – uczestnicy konferencji „Bezpieczeñstwo Lotów”. W zwi¹zku
z katastrof¹ prezydent Lech Kaczyñski og³osi³ trwaj¹c¹ do 26 stycznia br. ¿a³obê narodow¹.
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¯a³oba narodowa
w zwi¹zku z katastrof¹
wojskowego samolotu
pod Miros³awcem.
Na gmachu Senatu
flaga opuszczona
do po³owy masztu

24 stycznia br. marsza³kowie Senatu i Sejmu Bogdan Borusewicz i Bronis³aw Komorowski z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem Lotników przy ulicy ¯wirki i Wigury w Warszawie.
Tego samego dnia marsza³ek B. Borusewicz wzi¹³ udzia³ w mszy œw. w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego, odprawionej przez metropolitê warszawskiego arcybiskupa
Kazimierza Nycza w intencji ofiar katastrofy. Dokona³ te¿ wpisu do ksiêgi kondolencyjnej wy³o¿onej w Pa³acu Prezydenckim.
W mszy uczestniczyli m.in. premier Donald Tusk, marsza³ek Sejmu B. Komorowski
ma³¿onka prezydenta Maria Kaczyñska, szefowie MON i MSZ Bogdan Klich i Rados³aw Sikorski, generalicja, a tak¿e Marianna Andrzejewska – matka gen. bryg. Andrzeja Andrzejewskiego, dowódcy Brygady Lotnictwa Taktycznego, który zgin¹³ w wypadku.
W zwi¹zku z katastrof¹ 25 stycznia br. przewodnicz¹cy Rady Najwy¿szej Ukrainy przes³a³ marsza³kowi B. Borusewiczowi kondolencje, w których stwierdzi³, ¿e ukraiñscy parlamentarzyœci ³¹cz¹ siê z polskim narodem w g³êbokim bólu i smutku.
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