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Posiedzenia Senatu
13. posiedzenie Senatu
W dniach 4 i 5 czerwca br. odby³o siê 13. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli
marsza³ek Bogdan Borusewicz oraz wicemarsza³kowie – Krystyna Bochenek, Zbigniew
Romaszewski i Marek Zió³kowski.
Porz¹dek posiedzenia Izby obejmowa³:
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o op³atach abonamentowych,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie nadp³aty w podatku akcyzowym zap³aconym z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du
terytorialnego,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ Austrii o zmianie Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od maj¹tku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.,
l drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug,
l drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu,
l informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2007 r., z uwagami o stanie
przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia
wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
l stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.
Podczas posiedzenia senatorowie minut¹ ciszy i krótk¹ modlitw¹ uczcili pamiêæ zmar³ej
4 czerwca br. czo³owej polskiej siatkarki Agaty Mróz oraz czterech górników, którzy 5 czerwca br. zginêli w kopalni „Borynia” w wyniku wybuchu metanu.

Senat wprowadzi³ poprawki do ustawy
o zmianie ustawy o op³atach abonamentowych
Uchwalona na pocz¹tku maja br. przez Sejm nowelizacja ustawy o op³atach abonamentowych zmierza³a do poszerzenia krêgu uprawnionych do zwolnienia z tej op³aty. Zwolnienie objê³oby osoby, co do których orzeczono ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy lub trwa³¹ albo okresow¹
ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy w gospodarstwie rolnym, oraz osoby, które maj¹ ustalone prawo
do emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS b¹dŸ o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, a tak¿e osoby maj¹ce prawo do korzystania ze œwiadczeñ pieniê¿nych z tytu³u
ustawy o pomocy spo³ecznej, osoby spe³niaj¹ce kryteria dochodowe, okreœlone w ustawie
o œwiadczeniach rodzinnych, osoby bezrobotne, osoby posiadaj¹ce prawo do zasi³ku przedemerytalnego oraz osoby maj¹ce prawo do œwiadczenia przedemerytalnego.
Ponadto projekt ustawy uchyla³ przepis, zgodnie z którym zwolnienia z op³at abonamentowych nie przys³ugiwa³y osobom pozostaj¹cym we wspólnym gospodarstwie domowym z co
najmniej dwiema osobami niespe³niaj¹cymi warunków do uzyskania zwolnieñ.
Senacka Komisja Kultury i Œrodków Przekazu rekomendowa³a Izbie odrzucenie ustawy.
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Senator Andrzej Grzyb,
sprawozdawca
Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu,
rekomendowa³ Izbie
odrzucenie nowelizacji ustawy
o op³atach abonamentowych

Do nowelizacji zg³oszono 6 wniosków mniejszoœci. Miêdzy innymi proponowano wprowadzenie do ustawy mechanizmu pozwalaj¹cego na zwrot abonamentu osobom, które op³aci³y go
za rok z góry, a w wyniku nowelizacji zosta³y objête zwolnieniem z jego op³acania. W innym
wniosku zak³adano wyd³u¿enie vacatio legis ustawy, tak by wesz³a w ¿ycie nie po 30 dniach od
uchwalenia, ale od 1 stycznia 2009 r. Proponowano te¿ wprowadzenie do nowelizacji kryterium
dochodu dla emerytów, tzn. zwolnienie z abonamentu przys³ugiwa³oby tylko do wysokoœci emerytury nieprzekraczaj¹cej kwoty 50% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej. Postulowano przywrócenie w ustawie przepisu, zgodnie z którym gospodarstwo domowe nie bêdzie zwolnione z op³acania abonamentu, jeœli razem z osob¹, której takie zwolnienie przys³uguje, zamieszkuj¹ co najmniej dwie osoby, które maj¹ ukoñczony 26. rok ¿ycia i nie
obejmuje ich zwolnienie z abonamentu. Proponowano te¿ poprawkê gwarantuj¹c¹, ¿e bud¿et
pañstwa zwróci mediom publicznym ubytki w abonamencie powsta³e w wyniku tej ustawy.
Podczas dyskusji nad ustaw¹ senatorowie PO podkreœlali, ¿e abonament w obecnej formie jest nieefektywnym, drogim w pobieraniu parapodatkiem. Zarzucali tak¿e, ¿e TVP nieracjonalnie wykorzystuje pieni¹dze z abonamentu oraz ¿e misja publiczna realizowana jest
w czasie, gdy „normalny Polak œpi lub pracuje”.
Senatorowie PiS przekonywali natomiast, ¿e tak liczne zwolnienia z op³acania abonamentu doprowadz¹ w efekcie do likwidacji tej op³aty, co bardzo mocno dotknie Polskie Radio,
które w ponad 80% finansowane jest z abonamentu. Powo³ywali siê te¿ na apele œrodowisk artystycznych, postuluj¹cych utrzymanie abonamentu rtv, oraz na stanowiska Europejskiej Unii
Nadawców (EBU) i Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie (OBWE), które to
organizacje skrytykowa³y zmiany w finansowaniu mediów publicznych w Polsce.
Senat po dyskusji 51 g³osami, przy 33 przeciw, przyj¹³ nowelizacjê ustawy z poprawkami.
Zak³adaj¹ one m.in., ¿e zwolnienie z op³acania abonamentu radiowo-telewizyjnego bêdzie dotyczy³o tylko emerytów, których œwiadczenie nie przekracza po³owy przeciêtnego wynagrodzenia.
Senatorowie zdecydowali ponadto, ¿e osoby, które op³aci³y abonament za rok z góry,
a w myœl ustawy zosta³y objête zwolnieniem, otrzymaj¹ zwrot pieniêdzy. Senat rozszerzy³ te¿
grupê zwolnionych z op³acania abonamentu o wszystkich internowanych w stanie wojennym
i ofiary stalinowskich wyroków.
Kolejna poprawka przywraca te¿ w ustawie abonamentowej skreœlony nowelizacj¹ przepis, który mówi, ¿e gospodarstwo domowe nie jest zwolnione z p³acenia abonamentu, jeœli razem z osob¹ zwolnion¹ z tej op³aty mieszkaj¹ co najmniej dwie osoby, które ukoñczy³y 26. rok
¿ycia i nie s¹ zwolnione z p³acenia abonamentu.
Ponadto Senat umo¿liwi³ Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji dokonanie nowego
podzia³u œrodków abonamentowych na przysz³y rok miêdzy radio i telewizjê, tak by zosta³y
uwzglêdnione przewidziane ustaw¹ zwolnienia i wynikaj¹cy z nich ubytek w abonamencie.
Obecnie krajowa rada musi rozdzieliæ œrodki miêdzy TVP i Polskie Radio do po³owy poprzedniego roku bez mo¿liwoœci zmiany tego planu finansowego.
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Senat przyj¹³ bez poprawek ustawê
o zwrocie nadp³aty w podatku akcyzowym
zap³aconym z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnotowego
albo importu samochodu osobowego
Celem ustawy, uchwalonej przez Sejm z przed³o¿eniem rz¹dowego, jest okreœlenie
zasad ustalania nadp³aty w podatku akcyzowym zap³aconym z tytu³u nabycia wewn¹trzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, dokonanego w okresie od 1 maja
2004 r. do 30 listopada 2006 r., na podstawie ustawy o podatku akcyzowym.
Koniecznoœæ uchwalenia tej ustawy wynika z orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci z 18 stycznia 2007 r., w którym trybuna³ stwierdzi³ niezgodnoœæ z art. 90 Traktatu
ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ polskich przepisów o podatku akcyzowym, powoduj¹cych wy¿sze opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych sprowadzanych wewn¹trzwspólnotowo ni¿ opodatkowanie samochodów sprzedawanych i ju¿ zarejestrowanych w Polsce.
Zgodnie z ustaw¹ zwrot nadp³aty bêdzie przys³ugiwa³ podatnikowi podatku akcyzowego,
który naby³ wewn¹trzwspólnotowo samochód osobowy albo dokona³ importu samochodu osobowego po up³ywie 2 lat kalendarzowych od jego produkcji. Kwotê zwrotu bêdzie stanowi³a
ró¿nica pomiêdzy zap³aconym przez podatnika podatkiem akcyzowym a rezydualn¹ kwot¹
tego podatku, zawart¹ w wartoœci rynkowej podobnego (tej samej marki, tego samego modelu,
roku produkcji, z tym samym wyposa¿eniem oraz o przybli¿onym stanie technicznym) pojazdu
wczeœniej zarejestrowanego w Polsce.
Ponadto dodano przepisy, na podstawie których miesiêczny termin do wznowienia postêpowania bêdzie liczony od dnia nastêpnego po dniu wejœcia ustawy w ¿ycie, oraz zasady
oprocentowania nadp³aty zwracanej na podstawie niniejszej ustawy.
Ustawa zmienia tak¿e przepisy ordynacji podatkowej w zakresie oprocentowania nadp³aty oraz zasady wznawiania postêpowania wskutek publikacji sentencji orzeczenia ETS.
Ustaw¹ dodano równie¿ do ustawy o podatku akcyzowym przepisy umo¿liwiaj¹ce organom podatkowym ustalenie innej wysokoœci podstawy opodatkowania je¿eli podana przez podatnika wartoœæ znacznie odbiega od œredniej wartoœci rynkowej przedmiotu opodatkowania.
Senacka Komisja Gospodarki Narodowej rekomendowa³a Izbie przyjêcie ustawy bez poprawek.
Senat pod dyskusji jednomyœlnie, 84 g³osami, podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu ustawy bez poprawek.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny
Projektowana ustawa, powsta³a w wyniku inicjatywy senackiej i uchwalona przez Sejm,
stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 11 paŸdziernika 2006 r., stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ z konstytucj¹ przepisu
art. 226 § 1 kodeksu karnego w zakresie, w jakim przepis ten „penalizuje zniewa¿enie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pe³nienia czynnoœci s³u¿bowych”.
Zmiana wprowadzana w nowelizacji polega na tym, ¿e sprawca bêdzie karany tylko wówczas, gdy dopuœci siê zniewagi podczas pe³nienia przez funkcjonariusza publicznego (osoby
przybranej mu do pomocy) obowi¹zków s³u¿bowych i zarazem zniewa¿enie to bêdzie mia³o
zwi¹zek z ich pe³nieniem.
Senackie komisje Ustawodawcza oraz Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci wnios³y o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Senat po dyskusji i g³osowaniach podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu ustawy bez poprawek.
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Senat uchwali³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us³ug
Ustawa ma na celu dostosowanie prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 2 wrzeœnia
2007 r. Trybuna³ orzek³ wówczas o niezgodnoœci z konstytucj¹ art. 109 ust. 5 i 6 ustawy o podatku
od towarów i us³ug – w zakresie, w jakim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten
sam czyn sankcji administracyjnej, okreœlonej przez powo³an¹ ustawê jako „dodatkowe zobowi¹zanie podatkowe” i odpowiedzialnoœci za wykroczenia skarbowe albo przestêpstwa skarbowe.
Zaproponowana zmiana ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug polega
na uzupe³nieniu art. 109 ust. 5 o regulacjê wy³¹czaj¹c¹ kumulacjê odpowiedzialnoœci administracyjnej i karnoskarbowej w stosunku do osób fizycznych. Jednoczeœnie proponuje siê,
identyczne jak w ust. 5, uzupe³nienie ust. 4. Trybuna³ nie stwierdzi³, co prawda, jego niekonstytucyjnoœci (ust. 4 nie by³ przedmiotem skargi), mo¿na jednak wobec niego wyraziæ podobne
w¹tpliwoœci konstytucyjne. Ró¿nica miêdzy ust. 4 i 5 dotyczy tylko tego, i¿ pierwszy mówi o zani¿eniu zobowi¹zania podatkowego, a drugi – o wykazaniu kwoty zwrotu ró¿nicy podatku lub
zwrotu podatku naliczonego wy¿szej od kwoty nale¿nej.
Po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy Izba przyst¹pi³a do trzeciego
czytania, obejmuj¹cego jedynie g³osowanie. W jego wyniku Senat jednomyœlnie, 85 g³osami,
przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Senat zaakceptowa³ ustawê o zmianie ustawy
o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci
poza zak³adem karnym
w systemie dozoru elektronicznego
Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego porz¹dku prawnego nowego systemu wykonywania kary pozbawienia wolnoœci, polegaj¹cego na elektronicznym dozorze skazanego przebywaj¹cego poza zak³adem karnym. Termin jej wejœcia w ¿ycie zosta³ wyznaczony na 1 lipca br.
Wprowadzenie ustawy w ¿ycie wymaga jednak wielu dzia³añ, a zaw³aszcza przeprowadzenia procedury przetargowej, wyboru podmiotu dozoruj¹cego oraz przygotowania infrastruktury technicznej umo¿liwiaj¹cej prowadzenie monitoringu, dlatego konieczne okaza³o siê wyst¹pienie przez
rz¹d z inicjatyw¹ przed³u¿enia vacatio legis ustawy do 1 wrzeœnia 2009 r. To w³aœnie sta³o siê g³ówn¹ przyczyn¹ uchwalenia nowelizacji ustawy jeszcze przed dniem jej wejœcia w ¿ycie.
Inna wa¿na zmiana wprowadzana w nowelizacji stanowi, ¿e do skazanego, wobec którego wykonywana jest kara pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego, nie bêdzie siê stosowaæ przepisów o warunkowym zwolnieniu.
Kolejna istotna zmiana wskazuje organy uprawnione do wnioskowania do s¹du penitencjarnego o wydanie wobec skazanego orzeczenia o zakazie zbli¿ania siê do okreœlonej osoby
lub o obowi¹zku powstrzymania siê skazanego od przebywania w okreœlonych miejscach.
Senat po dyskusji podj¹³ uchwa³ê o przyjêciu ustawy bez poprawek.

Pozosta³e prace Izby
Senat przyj¹³ bez poprawek:
l
l

ustawê o zmianie ustawy o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego,
ustawê o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii o zmianie
Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od maj¹tku, podpisanej w Wiedniu dnia
13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.,
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Senat wprowadzi³ poprawkê do:
l

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

Senat odrzuci³:
l

projekt uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Senat zapozna³ siê z:
l

informacj¹ Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2007 r., z uwagami o stanie
przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.

Oœwiadczenia
Oœwiadczenia z³o¿yli senatorowie: Janina Fetliñska, Piotr Kaleta, Micha³ Wojtczak,
Norbert Krajczy, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Ryszard Knosala, Stanis³aw Kogut,
Krzysztof Kwiatkowski, Maciej Grubski, Piotr Wach, Barbara Borys-Damiêcka, Piotr
G³owski, Janina Fetliñska, £ukasz Abgarowicz, Stanis³aw Bisztyga, W³adys³aw Dajczak,
Jan Wyrowiñski, Henryk WoŸniak, Czes³aw Ryszka, Bohdan Paszkowski, Andrzej Misio³ek, Ryszard Bender, Ma³gorzata Adamczak, Tadeusz Skorupa, W³adys³aw Ortyl, Stanis³aw Jurcewicz, Piotr Zientarski, Ireneusz Niewiarowski, Grzegorz Wojciechowski, Eryk
Smulewicz, Tadeusz Gruszka, Pawe³ Klimowicz, Andrzej Owczarek, Stanis³aw Karczewski, W³adys³aw Sidorowicz, Marek Konopka, Piotr Gruszczyñski.
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Prezydium senatu
19. posiedzenie Prezydium Senatu
15 maja br. odby³o siê 19. posiedzenie Prezydium Senatu. Prezydium rozpatrzy³o wniosek przewodnicz¹cego Komisji Zdrowia o wyra¿enie zgody na zorganizowanie w Senacie
15 wrzeœnia br. konferencji „Zawód pielêgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX w.”. Po zapoznaniu siê z informacj¹ przewodnicz¹cego komisji senatora W³adys³awa Sidorowicza prezydium wyrazi³o zgodê na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowa³o przedstawiony
kosztorys z wy³¹czeniem punktu dotycz¹cego druku materia³ów dla uczestników.
Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Komisji Gospodarki Narodowej o wyra¿enie zgody na zorganizowanie w Senacie 24 czerwca br. konferencji „Jakoœæ i bezpieczeñstwo ¿ywnoœci warunkiem zdobycia nowych rynków zbytu”. Przedstawiciel komisji senator
Stanis³aw Jurcewicz podkreœli³, ¿e mimo i¿ spotkanie ma dotyczyæ rynku ¿ywnoœci, bêdzie
to analiza problemu w ujêciu gospodarczym. Konferencja ma na celu wypracowanie form
wsparcia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw przemys³u przetwórstwa spo¿ywczego w Polsce. Prezydium wyrazi³o zgodê na zorganizowanie konferencji i zaakceptowa³o przedstawiony kosztorys.
Na wniosek Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej prezydium
wyrazi³o tak¿e zgodê na zorganizowanie w Senacie 18 czerwca br. konferencji „Samorz¹dowy
lider zarz¹dzania 2008 – us³ugi techniczne”. Wszystkie koszty organizacyjne pokryje
wspó³organizator konferencji – Zwi¹zek Miast Polskich.
Prezydium Senatu rozpatrzy³o wniosek Komisji Kultury i Œrodków Przekazu o wyra¿enie
zgody na zorganizowanie w Senacie 23 czerwca br. konferencji „Prawo autorskie na miarê
XXI wieku. Krok drugi”. Wiceprzewodnicz¹ca komisji senator Barbara Borys-Damiêcka poinformowa³a, ¿e konferencja przygotowywana jest wspólnie z Komisj¹ Ustawodawcz¹. Bêdzie
to kontynuacja prac nad nowelizacj¹ ustawy – Prawo autorskie, podjêtych przez Komisjê Gospodarki Narodowej podczas konferencji, która odby³a siê 8 kwietnia br. Prezydium wyrazi³o
zgodê na zorganizowanie konferencji i zaakceptowa³o przedstawiony kosztorys.
Ponadto rozpatrzono wniosek Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
o wyra¿enie zgody na zorganizowanie w Senacie 9 czerwca br. konferencji poœwiêconej ¿yciu
i dzia³alnoœci rotmistrza Witolda Pileckiego w 60. rocznicê jego œmierci. Prezydium wyrazi³o
zgodê na zorganizowanie konferencji i zaakceptowa³o przedstawiony kosztorys.
Prezydium rozpatrzy³o wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:
I. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze programowym
i przyznanie dotacji na ich wykonanie
l Dobrzyñsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we W³oc³awku: Wakacyjny Festiwal
Teatrów Dzieciêcych zza Granicy 2008. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 193 515 z³,
postulowana kwota dotacji – 143 813 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 89 525 z³.
l Europejski Dom Spotkañ – Fundacja Nowy Staw w Lublinie: badanie potrzeb polskich migrantów ekonomicznych w Dublinie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 131 200 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
l Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za granic¹ w 2008 r.
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 456 214 z³, postulowana kwota dotacji – 140 924 z³.
Prezydium rozpatrzy³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w ³¹cznej wysokoœci 107 007 z³:
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– kraje Kaukazu – wspieranie organizacji polonijnych i polskich za granic¹, Armenia – 22 548 z³
(w tym koszty poœrednie do kwoty 2547z³),
– imprezy i przedsiêwziêcia na ca³ym œwiecie – promowanie kultury polskiej i ochranianie dziedzictwa narodowego poza granicami – 84 459 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 9543 z³).
Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia w £odzi: cykl seminariów informacyjnych dotycz¹cych Karty Polaka, przepisów Schengen i zasad repatriacji w 2008 r. dla
œrodowisk polonijnych na Wschodzie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 124 964 z³, postulowana kwota dotacji – 107 464 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i jednomyœlnie zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce „Czeremosz” w Wêgorzewie: „Wracamy do korzeni” – II Miêdzynarodowa Noc Œwiêtojañska
w Wêgorzewie. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 60 000 z³, postulowana kwota dotacji
– 25 000 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 11 400 z³.
Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych w Polsce „Czeremosz” w Wêgorzewie: XIII Miêdzynarodowy Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych Mniejszoœci Narodowych. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 110 900 z³,
postulowana kwota dotacji – 28 850 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 21 000 z³.
Stowarzyszenie Sympatyków Szko³y Jêzyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach: udzia³ osób polskiego pochodzenia w letniej szkole jêzyka, literatury i kultury polskiej oraz w warsztatach polonistycznych dla nauczycieli z zagranicznych szkó³ z polskim
jêzykiem nauczania. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 300 940 z³, postulowana kwota dotacji – 70 636 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o
dotacjê w wysokoœci 66 636 z³.
Fundacja „Wileñszczyzna” w Warszawie:. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 95 600 z³, postulowana kwota dotacji – 49 500 z³. Prezydium rozpatrzy³o wniosek negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodowych „Czeremosz”:
Miêdzynarodowe Integracyjne Warsztaty Taneczne. Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 54 700 z³, postulowana kwota dotacji – 29 000 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek
pozytywnie i jednomyœlnie przyzna³o dotacjê w wysokoœci 23 100 z³.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granic¹
w 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 6 047 588 z³, postulowana kwota dotacji – 1 725 358 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê w wysokoœci 964 239 z³ (koszty poœrednie do kwoty 112 149 z³):
Stany Zjednoczone i Kanada – 31 567 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 3567 z³). Prezydium zdecydowa³o o niefinansowaniu nastêpuj¹cych pozycji:
– Kanada, Toronto, Kongres Polonii Kanadyjskiej: dofinansowanie koncertu z okazji 11 listopada w wykonaniu Toronto Sinfonietta,
– Kanada, Toronto, Stowarzyszenie In¿ynierów Polskich w Kanadzie: dofinansowanie
druku i kosztów redakcyjnych pisma „The New Link”,
– USA, Chicago, Muzeum Polskie w Chicago: dofinansowanie kosztów realizacji wystawy „Ziemia obiecana. Emigracja Polaków do Stanów Zjednoczonych”, przygotowywanej
wspólnie z Muzeum „£azienki Królewskie” w Warszawie.
Kraje Ameryki £aciñskiej – 47 126 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 6126 z³). Prezydium zdecydowa³o o niefinansowaniu nastêpuj¹cych pozycji:
– Brazylia, Porto Alegre, osoba indywidualna: sfinansowanie kosztów podró¿y z Brazylii
do Koszalina dla uczestnika Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych.
Niemcy, Francja – 72 300 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 8170 z³). Prezydium zdecydowa³o o niefinansowaniu nastêpuj¹cych pozycji:
– Francja, Lyon, Stowarzyszenie Polsko-Francuskie „Polska”: zakup sprzêtu biurowego,
– Francja, Pary¿, tygodnik PMK „G³os Katolicki”: koszty redakcyjne i wydawnicze.
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Europa Zachodnia – 185 457 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 20 956 z³). Prezydium
zdecydowa³o o niefinansowaniu nastêpuj¹cych pozycji:
– Austria, Wiedeñ, Austriacko-Polskie Stowarzyszenie Informacyjno-Kulturalne „ipolen.at”: dofinansowanie dzia³alnoœci kulturalnej, w tym m.in. Austriacko-Polskiego Festynu Do¿ynkowego Aspern 2008,
– Belgia, Bruksela, Rada Polonii Belgijskiej: dofinansowanie dzia³alnoœci kulturalnej,
– Luksemburg, Towarzystwo Przyjació³ Kultury Polskiej im. M. Reja: dofinansowanie
dzia³alnoœci kulturalnej i imprez okolicznoœciowych,
– Belgia, organizacje polonijne w Belgii: publikacja – Elwira Kucharska „Si³a przyci¹gania, czyli polskie losy”.
Litwa – 38 490 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 4349 z³). Prezydium zdecydowa³o o niefinansowaniu nastêpuj¹cych pozycji:
– ró¿ne miejscowoœci, szko³y polskie: zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych
(ok. 800 osób),
– Ma³e Soleczniki, koœció³ parafialny: ekspertyza instrumentu muzycznego,
– Powiewiórka, polska parafia na Litwie: ekspertyza stanu koœcio³a (fundamentów, zrêbu
œcian, wiêŸby dachowej, pokrycia dachów) oraz stan zabytków ruchomych, w tym
chrzcielnicy, przy której ochrzczony by³ marsza³ek Józef Pi³sudski,
– Wilno, koœció³ parafialny z Kaplic¹ Matki boskiej Ostrobramskiej: ekspertyza instrumentu muzycznego,
– Landwarów, siostry im. Jezus: dofinansowanie kosztów transportu i ubezpieczenia
dzieci jad¹cych na kolonie do Polski,
– Wilno, spo³ecznoœæ Kolonii Wileñskiej, szko³a podstawowa w Kolonii Wileñskiej: publikacja – Praca zbiorowa. Historia Kolonii Wileñskiej i Szko³y w Kolonii Wileñskiej.
Unia Europejska – 5637 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 637 z³). Prezydium zdecydowa³o o niefinansowaniu nastêpuj¹cych pozycji:
– £otwa, Polska – Ryga, Warszawa, Œrednia Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Polska w Rydze
im. Ity Kozakiewicz, Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pi³sudskiego w Warszawie: realizacja
programu szkó³ patronackich,
– Czechy, Karvina Raj, miejscowe ko³o Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-Oœwiatowego
w Republice Czeskiej: dofinansowanie kosztów przejazdu do Karviny chóru „Poznañskie
S³owiki” z koncertem z okazji obchodów jubileuszu 80-lecia chóru „DŸwiêk” dzia³aj¹cego
przy organizacji,
– Czechy, Karvina, polskie zespo³y œpiewacze Ziemi Cieszyñskiej: publikacja – Józef
Wierzgoñ „Œpiewamy wszyscy”.
Ba³kany bez krajów UE – 25 366 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 2866 z³).
Ukraina, Mo³dawia – 196 392 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 22 192 z³). Prezydium
zdecydowa³o o niefinansowaniu nastêpuj¹cych pozycji:
– Ukraina, Borys³aw, polska szko³a sobotnia przy œredniej szkole w Borys³awiu: pó³kolonie edukacyjno-sportowe z nauk¹ jêzyka polskiego i kultury polskiej,
– Ukraina, Krysowice, kaplica: ekspertyza dotycz¹ca przyczyn zawilgocenia piêtra i ustalenia mo¿liwoœci postêpowania konserwatorskiego, zabezpieczenie polichromii,
– Ukraina, Lwów, siedziba kurii metropolitarnej rzymskokatolickiej: ekspertyza stanu zawilgoceñ i spêkañ fundamentów, murów, wiêŸby dachowej, pokrycia dachowego; badania struktury gruntów i cieków wodnych pod budynkiem,
– Ukraina, Ni¿ankowice, polska parafia na Ukrainie: ekspertyza przyczyn, stanu zawilgoceñ i spêkañ murów koœcio³a,
– Ukraina, Ni¿ankowice, polska parafia na Ukrainie: renowacja chor¹gwianego obrazu
œw. Micha³a Archanio³a,
– Ukraina, ¯ytomierz, katedra biskupia rzymskokatolicka pod wezwaniem œw. Zofii: wykonanie ekspertyzy katedry biskupiej, wzniesionej w latach 1746–48, rozbudowanej w 1768 r.,
– Ukraina, Bi³ohiria, parafia rzymskokatolicka w Bi³ohirii: dofinansowanie remontu sal na
si³owniê i zakupu sprzêtu,
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– Ukraina, Zaporo¿e, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza: publikacja Olgi Pawluk „Losy Polaków Zaporo¿a cz. 2”.
Rosja – 83 206 z³ (w tym koszty poœrednie ograniczyæ do kwoty 10 817 z³). Prezydium zdecydowa³o o niefinansowaniu nastêpuj¹cych pozycji:
– publikacja: materia³y z konferencji Polacy w Guberni Archangielskiej.
Kazachstan – prezydium postanowi³o nie finansowaæ tej pozycji.
Imprezy i przedsiêwziêcia SWP dla ca³ego œwiata – 198 447 z³ (w tym koszty poœrednie
ograniczyæ do kwoty 22 425 z³). Prezydium zdecydowa³o o niefinansowaniu nastêpuj¹cych
pozycji:
– ró¿ne kraje œwiata, ró¿ne miejscowoœci, poeci polskiego pochodzenia: dofinansowanie
kosztów udzia³u polskich poetów, m.in. z Litwy, Niemiec, Australii w XXXVII Warszawskiej Jesieni Poezji,
– Ukraina, Litwa – Wilno, Lwów, Kamieniec Podolski, Odessa, uczniowie oraz nauczyciele polskich szkó³ z Ukrainy i Litwy: dofinansowanie kosztów organizacji wyjazdów œródrocznych do Polski oraz plenerów artystycznych na Ukrainie, realizowanych we wspó³pracy z Oœrodkiem Kultury Ochoty w ramach programu edukacyjnego „Wspó³praca ze
Wschodem – Ochota dla Tradycji”,
– Ukraina, Rumunia, ró¿ne miejscowoœci, zespo³y folklorystyczne: dofinansowanie kosztów zwi¹zanych z uczestnictwem 5 polonijnych zespo³ów folklorystycznych w XIX Miêdzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Bukowiñskie Spotkania” w Pile,
– Polska, Warszawa, Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie: dofinansowanie kosztów
realizacji wystawy „Krzemieniec. Miasto wielkiej têsknoty”,
– ró¿ne kraje œwiata: publikacja, praca zbiorowa „Zaanga¿owanie mêskich i ¿eñskich
zgromadzeñ zakonnych w pracy na rzecz Polonii i Polaków za granic¹”,
– publikacja: Jerzy Adam Radomski „Demobilizacja Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie
w latach 1945–1951”,
– publikacja: praca zbiorowa „Kronika III Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy”.
– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: Zakup œrodków trwa³ych i oprogramowania dla
organizacji polskich i polonijnych poza granicami kraju w 2008 r. Ca³kowity koszt realizacji zadania – 60 824 z³, postulowana kwota dotacji – 59 358 z³. Prezydium zaopiniowa³o
wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê w wysokoœci 11 230 z³ (w tym koszty poœrednie
do kwoty 729 z³) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do inwentaryzacji muzealnej dla Polskiego Muzeum Kultury i Historii w Rapperswil, w Szwajcarii.
II. Wnioski o zlecenie zadañ o charakterze inwestycyjnym
i przyznanie dotacji na ich wykonanie:
l Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: budowa Domu Kultury Polskiej z czêœci¹ oœwiatow¹
w Barze, na Ukrainie (zadanie kontynuowane). Ca³kowity, szacunkowy koszt realizacji
zadania – 1 003 584 z³, postulowana kwota dotacji – 979 394 z³. Prezydium zaopiniowa³o
wniosek negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
l Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: budowa szko³y z polskim jêzykiem nauczania w Szaróweczce-Maækowcach, na Ukrainie (zadanie kontynuowane). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 133 211 z³, postulowana kwota dotacji – 24 500 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek
negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
l Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: adaptacja strychu w budynku przy ul. Szewczenki 191 w Stryju, na Ukrainie, na potrzeby Polskiego Kulturalno-Oœwiatowego Centrum
im. Kornela Makuszyñskiego (zadanie kontynuowane). Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 107 010 z³, postulowana kwota dotacji – 107 010 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek
negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
l Prowincja œw. Antoniego i b³. Jakuba Strzemiê zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(franciszkanów) w Krakowie: odbudowa i adaptacja klasztoru z przeznaczeniem na M³odzie¿owe Centrum Pokoju i Pojednania w Bo³szowcach, na Ukrainie (zadanie kontynuowane). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 651 300 z³, postulowana kwota dotacji – 586 300 z³.
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Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê w wysokoœci 586 300 z³
(w tym koszty poœrednie do kwoty 30 000 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont szko³y polskiej w Gródku Podolskim, na Ukrainie (zadanie nowe, ale realizowane ju¿ w latach 2000–2002). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 64 146 z³, postulowana kwota dotacji – 62 600 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek
pozytywnie i przyzna³o dotacjê w wysokoœci 58 530 z³ (bez kosztów poœrednich).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont elewacji koœcio³a œw. Stanis³awa w Krzemieñcu, na Ukrainie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 236 326 z³, postulowana kwota dotacji – 202 674 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o
dotacjê w kwocie 202 674 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 13 174 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont budynku dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Moœciskach, na Ukrainie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania
– 42 741 z³, postulowana kwota dotacji – 41 711 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: rekonstrukcja i rozbudowa przedszkola na szko³ê
z polskim jêzykiem nauczania w Szepietówce, na Ukrainie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt
realizacji zadania – 307 409 z³, postulowana kwota dotacji – 300 000 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie (3 g³osy za, 1 wstrzymuj¹cy siê) i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: remont sali integracyjnej w budynku parafialnym
w Stryju, na Ukrainie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 45 456 z³, postulowana kwota dotacji – 45 456 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie (3 g³osy za,
1 wstrzymuj¹cy siê) i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie Odnowienia koœcio³a w £opatynie w Otmuchowie: odnowienie zabytkowego koœcio³a katolickiego w £opatynie, na Ukrainie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji
zadania – 205 000 z³, postulowana kwota dotacji – 165 000. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê w wysokoœci 52 185 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty
3185 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: rozbudowa szko³y polskiej w Rezekne, na £otwie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 1 640 911 z³, postulowana kwota dotacji
– 557 487 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: budowa polskiej szko³y pocz¹tkowej w Mariampolu, na
Litwie (zadanie kontynuowane). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 1 250 906 z³, postulowana kwota dotacji – 601 647 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o
dotacjê w wysokoœci 601 647 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 39 107 z³).
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: remont Gimnazjum im. Jana Œniadeckiego w Solecznikach, na Litwie (zadanie kontynuowane). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 6 156 019 z³,
postulowana kwota dotacji – 3 125 694 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê w wysokoœci 1 598 965 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 98 965 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont szko³y podstawowej w Wersoce, na Litwie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 915 374 z³, postulowana kwota dotacji
– 459 219 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont przedszkola „Kluczyk” w Wilnie, na Litwie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 393 196 z³, postulowana kwota dotacji
– 197 851 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê w wysokoœci
197 851 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 12 860 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont przedszkola „Uœmiech” w Wilnie, na Litwie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 393 196 z³, postulowana kwota dotacji
– 197 851 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê w wysokoœci
197 851 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 12 860 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont szko³y œredniej w Grigiszkach (Wilno), na Litwie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 393 196 z³, postulowana kwota dotacji – 197 851 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê
w wysokoœci 197 851 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 12 860 z³).
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Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: remont i unowoczeœnienie piêtra bursy szkolnej
na potrzeby praktyk uczniowskich w ramach specjalizacji: hotelarstwo i turystyka w Wileñskiej Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Bia³ej Wace, na Litwie (zadanie nowe).
Ca³kowity koszt realizacji zadania – 489 000 z³, postulowana kwota dotacji – 489 000 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont przedszkola „Jutrzenka” w Wilnie, na Litwie
(zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 393 196 z³, postulowana kwota dotacji
– 197 851 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê w wysokoœci
197 851 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 12 860 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Wilnie, na Litwie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 393 196 z³, postulowana
kwota dotacji – 197 851 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê
w wysokoœci 197 851 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 12 860 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont szko³y podstawowej w Kolonii Wileñskiej, na
Litwie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 393 196 z³, postulowana kwota
dotacji – 197 851 z³, Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê w wysokoœci 197 851 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 12 860 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont Domu Polskiego w Karwinie, w Czechach (zadanie kontynuowane). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 44 933 z³, postulowana kwota dotacji – 43 850 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê
w wysokoœci 43 850 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 2850 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont Domu Polskiego w Gutach, w Czechach (zadanie kontynuowane). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 83 839 z³, postulowana kwota
dotacji – 81 818 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê w wysokoœci 81 818 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 5318 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont i rozbudowa Domu Polskiego w Erechim, w Brazylii (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 563 310 z³, postulowana kwota dotacji
– 549 733 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: budowa Domu Kultury Polskiej w Kurytybie, w Brazylii (zadanie kontynuowane). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 865 788 z³, postulowana kwota dotacji – 844 920 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: budowa Domu Kultury Polskiej w Ijui, w Brazylii (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 306 861 z³, postulowana kwota dotacji – 299 465 z³.
Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont i rozbudowa Domu Imigranta w Aurei, w Brazylii
(zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 116 169 z³, postulowana kwota dotacji
– 113 369 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont Polskiego Oœrodka M³odzie¿y w Burzaco,
w Argentynie (zadanie kontynuowane). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 263 023 z³,
postulowana kwota dotacji – 256 684 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie
i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont Domu Polskiego w Berisso, w Argentynie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 214 255 z³, postulowana kwota dotacji
– 209 091 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont obiektu dla Polskiej Macierzy Szkolnej Comblain Tour w Belgii (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 361 658 z³, postulowana kwota dotacji – 352 941 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o
dotacjê w kwocie 319 500 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 19 500 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: budowa Domu Kultury Polskiej w Getafe, w Hiszpanii
(zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 4 265 172 z³, postulowana kwota dotacji – 2 139 037 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek negatywnie i zdecydowa³o o jego odrzuceniu.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont przedszkola w Daugavpils, na £otwie (zadanie
kontynuowane). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 653 489 z³, postulowana kwota dotacji
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– 327 407 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê w kwocie
80 550 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 5235 z³).
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: remont obiektu Zgromadzenia Sióstr od Anio³ów
w Wilnie, na Litwie (zadanie nowe). Ca³kowity koszt realizacji zadania – 101 592 z³, postulowana kwota dotacji – 99 144 z³. Prezydium zaopiniowa³o wniosek pozytywnie i przyzna³o dotacjê w wysokoœci 99 144 z³ (w tym koszty poœrednie do kwoty 6444 z³).

III. Sprawy ró¿ne
l Prezydium uchyli³o uchwa³ê Prezydium Senatu z 11 kwietnia br. w sprawie zlecenia Fundacji „Semper Polonia” w Warszawie zadania pod nazw¹: ARS POLONIA. „Przekroczone granice” na kwotê 42 777 z³. Prezydium po zapoznaniu siê z pismem fundacji z 14 maja br.
wyrazi³o zgodê na przeznaczenie tej dotacji na zakup wyposa¿enia dla Szko³y im. Jana
Paw³a II w Bostonie, w ramach umowy nr 15, zawartej z Fundacj¹ „Semper Polonia”, pod
warunkiem z³o¿enia wniosku przez fundacjê na refundacjê tego zadania.
l Prezydium uchyli³o uchwa³ê Prezydium Senatu z 11 kwietnia br. w sprawie zlecenia Fundacji Centrum Twórczoœci Narodowej w Warszawie zadania pod nazw¹ „Dzieñ Kultury Polskiej
w Daugavpils na £otwie” na kwotê 22 900 z³. Fundacja zrezygnowa³a z realizacji tego zadania.
l Prezydium po zapoznaniu siê z pismem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z 14 maja br.
podjê³o decyzjê o przyznaniu dodatkowej dotacji w wysokoœci 147 713 z³ dla Domu Polskiego w Buenos Aires (bez kosztów poœrednich).

20. posiedzenie Prezydium Senatu
4 czerwca br. odby³o siê 20. posiedzenie Prezydium Senatu. Porz¹dek dzienny posiedzenia obejmowa³ nastêpuj¹ce punkty:
l Wniosek wicemarsza³ka Marka Zió³kowskiego o wyra¿enie zgody na zorganizowanie w Senacie 27 czerwca br. konferencji „Podzia³ w³adzy w pañstwie demokratycznym. Wokó³ raportu Konwersatorium Doœwiadczenie i Przysz³oœæ–samorz¹dnoœæ i demokracja lokalna”.
l Wniosek przewodnicz¹cego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyra¿enie zgody na zorganizowanie w Senacie 26 czerwca br. konferencji „Przysz³oœæ polskiej pi³ki no¿nej”.
l Wniosek przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej o wyra¿enie zgody na zorganizowanie
w Senacie 1 lipca br. konferencji „Droga do kariery prawnika w Polsce”.
l Wniosek przewodnicz¹cego Komisji Kultury i Œrodków Przekazu o wyra¿enie zgody na odbycie wyjazdu studyjnego komisji.
l Wniosek przewodnicz¹cego Komisji Kultury i Œrodków Przekazu o wyra¿enie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy dotycz¹cej dzia³alnoœci Olgi i Andrzeja Ma³kowskich.
l Wniosek przewodnicz¹cego Komisji Spraw Zagranicznych o wyra¿enie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy „Sprawiedliwi wœród Narodów Œwiata”.
l Wniosek przewodnicz¹cego Kaszubskiego Zespo³u Parlamentarnego o wyra¿enie zgody
na zorganizowanie w Senacie wystawy poœwiêconej 150. rocznicy pierwszego osadnictwa
polskiego (kaszubskiego) w Kanadzie.
l Wniosek przewodnicz¹cego Senackiego Zespo³u ds. Sportu o wyra¿enie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy fotograficznej pod roboczym tytu³em „W drodze do Pekinu
– przygotowanie polskich sportowców do igrzysk paraolimpijskich”.
l Wniosek przewodnicz¹cego Parlamentarnego Zespo³u Kociewskiego o wyra¿enie zgody
na zorganizowanie w Senacie wystawy „Kociewie nieznane”.
Informacjê o wnioskach o zlecenie zadañ o charakterze programowym oraz przyznanie
dotacji na ich wykonanie, z³o¿onych po terminie.
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Z prac komisji senackich
3 czerwca 2008 r.
Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Spraw Zagranicznych w celu omówienia
stosunków bilateralnych Polski z g³ównymi partnerami europejskimi.
Informacjê na ten temat przedstawi³a Gra¿yna Bernatowicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mówi¹c o relacjach polsko-niemieckich, wiceminister podkreœli³a, ¿e w ostatnim czasie o¿ywi³y siê stosunki polityczne miêdzy obu krajami, a tak¿e
wspó³praca miêdzy resortami spraw zagranicznych. W ramach agendy europejskiej mamy wspólny pogl¹d na politykê wschodni¹, reformê polityki rolnej oraz bud¿etu UE. Prowadzimy tak¿e dialog dotycz¹cy polsko-niemieckich podrêczników do nauczania historii. Zdaniem
wiceminister, Polsce uda³o siê nawi¹zaæ dialog z niemieckimi partnerami na wszystkich poziomach, co nale¿y uznaæ za poprawê naszych relacji.

Podczas posiedzenia
Komisji Spraw Zagranicznych
informacjê na temat stosunków
bilateralnych Polski
z g³ównymi partnerami europejskimi
przedstawi³a Gra¿yna Bernatowicz,
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych

Omawiaj¹c stosunki polsko-francuskie, wiceminister G. Bernatowicz zwróci³a uwagê
na pozytywn¹ zmianê w nastawieniu Francji do krajów Europy Œrodkowej. Staj¹ siê one dla
niej atrakcyjnym obszarem rozwoju wspó³pracy politycznej i gospodarczej. Francja, oprócz
Niemiec, jest dla Polski wa¿nym partnerem handlowym.
Mówi¹c o stosunkach polsko-w³oskich stwierdzi³a, ¿e relacje miêdzy obu pañstwami nie
odzwierciedlaj¹ ich potencja³u politycznego. Planowane s¹ konsultacje miêdzyrz¹dowe, które
stworz¹ p³aszczyznê umocnienia wspó³pracy kulturalnej i gospodarczej.
Wypowiadaj¹c siê na temat relacji polsko-hiszpañskich, wiceminister spraw zagranicznych podkreœli³a wagê spotkañ premiera José Zapatero z premierami Leszkiem Millerem
i Jaros³awem Kaczyñskim. Jak zaznaczy³a, wspó³praca miêdzy rz¹dami obu krajów stale siê
rozwija.
Odnosz¹c siê do stosunków polsko-brytyjskich, G. Bernatowicz stwierdzi³a, ¿e w relacjach z tym krajem odczuwamy niedosyt wizyt wysokiego szczebla.
Omawiaj¹c stosunki polsko-szwedzkie, wiceminister podkreœli³a podjêt¹ przez oba pañstwa, z inicjatywy Polski, propozycjê partnerstwa wschodniego, odnosz¹c¹ siê tak¿e do
wsparcia Gruzji w jej dzia³aniach proeuropejskich.
W dyskusji senator W³odzimierz Cimoszewicz stwierdzi³, ¿e inicjatywa partnerstwa
wschodniego powinna byæ organizowana we wspó³pracy z Niemcami. Jak wskaza³a wicemini-
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ster spraw zagranicznych, Polska – szukaj¹c poparcia dla swego projektu – informowa³a o nim
tak¿e stronê niemieck¹.
Dyrektor Departamentu Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jerzy Margañski,
odnosz¹c siê do relacji polsko-niemieckich, podkreœli³, ¿e oba kraje potrzebuj¹ czasu na osi¹gniêcie porozumienia w sprawie dialogu historycznego. Poinformowa³ te¿ o maj¹cej siê odbyæ
w Berlinie wystawie dotycz¹cej okupacji niemieckiej w Polsce. Istnieje równie¿ niemiecki projekt wystawy upamiêtniaj¹cej tysi¹c lat stosunków polsko-niemieckich.
Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk wskaza³a, ¿e Niemcy podejmuj¹ szereg inicjatyw, ale na swoich warunkach. Zdaniem senator, musimy zwracaæ uwagê, w które z nich siê
anga¿ujemy. Senator Witold Idczak podkreœli³, ¿e Niemcy dbaj¹ o swoje interesy narodowe –
w Goerlitz istnieje du¿e muzeum Œl¹ska.
Wiceminister G. Bernatowicz podkreœli³a rolê tzw. grupy ds. trudnych pod przewodnictwem by³ego ministra spraw zagranicznych Daniela Rotfelda. Ma ona pomagaæ w rozwi¹zywaniu kwestii spornych miedzy Polsk¹ i Niemcami.
Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych rozmawiano tak¿e na temat: „Polska
w Grupie Wyszehradzkiej w œwietle objêcia przewodnictwa jej pracom od lipca 2008 r.” Jak poinformowa³a podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych G. Bernatowicz od
1 lipca br. Polska przejmuje przewodnictwo w Grupie Wyszechradzkiej pod has³em „Solidarnoœæ w regionie – wspólnie na rzecz demokracji”. Dokument programowy przewodnictwa
zostanie przedstawiony na spotkaniu premierów Grupy Wyszehradzkiej w dniach 15 i 16 czerwca br. w Pradze. Wiceminister podkreœli³a, ¿e z racji przejêcia przez Francjê przewodnictwa
w Radzie UE goœciem drugiego dnia spotkania bêdzie prezydent Francji Nicolas Sarkozy.
W trakcie prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej nasz kraj bêdzie d¹¿yæ do wspó³pracy
z takimi partnerami, jak m.in. Ukraina, Bia³oruœ, Japonia, Izrael i Japonia.
Priorytetami polskiej prezydencji bêdzie tak¿e propagowanie i – jeœli bêdzie on przyjêty
przez UE – wykonywanie polsko-szwedzkiego programu partnerstwa wschodniego, a tak¿e liberalizacja polityki wizowej, szczególnie w stosunku do Bia³orusi. Jak doda³a wiceminister, celem naszego przewodnictwa jest „wspieranie wszystkich demokratycznych objawów, jakie
mog¹ siê pojawiæ na Bia³orusi”. Zale¿y nam równie¿ – podkreœli³a – aby w krêgu zainteresowania grupy znalaz³y siê sprawy Ukrainy i Gruzji. W trakcie naszego przewodnictwa odbêd¹ siê
m.in. konsultacje grupy z Ukrain¹.
***
Odby³o siê wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, podczas którego przyst¹piono do pierwszego czytania projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuñczy.
W imieniu wnioskodawców, Komisji Ustawodawczej, projekt omówi³a senator Gra¿yna
Sztark, która przypomnia³a, ¿e powsta³ on jako realizacja wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.
By³ on konsekwencj¹ zaskar¿enia przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, reguluj¹cych problematykê uznania dziecka po jego œmierci, i dotyczy³ niezgodnoœci z konstytucj¹
art. 76 tej ustawy.
W rozpatrywanym projekcie, maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania tego orzeczenia
oraz kieruj¹c siê brzmieniem jego sentencji i motywami uzasadnienia, wnioskodawcy zaproponowali, aby zmiana ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy polega³a na
przywróceniu do systemu prawa instytucji uznania dziecka po jego œmierci.
Jak poinformowa³a senator G. Sztark, minister sprawiedliwoœci wystosowa³ proœbê
o wstrzymanie prac nad projektem. Ministerstwo Sprawiedliwoœci przygotowa³o bowiem nowelizacjê kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, w którym zosta³y zawarte rozwi¹zania legislacyjne
realizuj¹ce wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Zbigniew Wrona podtrzyma³ proœbê o wstrzymanie prac nad projektem senackim. Jak poinformowa³, resort przygotowa³
nowelizacjê kodeksu i zostanie ona skierowana na najbli¿sze posiedzenie Rady Ministrów.

15 DIARIUSZ SENATU

21

W czerwcu br. nowelizacja powinna trafiæ do laski marsza³kowskiej. Zdaniem przedstawicieli
Ministerstwa Sprawiedliwoœci, z³o¿enie dwóch analogicznych projektów wyd³u¿y proces
legislacyjny.
Przewodnicz¹cy Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej senator Mieczys³aw Augustyn
oraz przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski zg³osili wniosek,
aby na podstawie art. 80 ust. 4 Regulaminu Senatu zwróciæ siê do marsza³ka Senatu o przed³u¿enie terminu z³o¿enia sprawozdania w tej sprawie o dwa miesi¹ce. W g³osowaniu komisje
jednomyœlnie przyjê³y przedstawiony wniosek.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego przyst¹piono do pierwszego czytania projektu
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Projekt, który by³ inicjatyw¹ Komisji Ustawodawczej, omówi³ senator K. Kwiatkowski. Senator przypomnia³, ¿e jest on realizacj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który zapad³ w wyniku pytania prawnego, dotycz¹cego interpretacji art. 118 ust.1a ustawy z 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, w rozpatrywanym projekcie zaproponowano, aby interpretacyjne rozstrzygniêcie trybuna³u zawarte w sentencji wyroku przenieœæ do art. 118 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W projekcie ustawy zamieszczony zosta³ równie¿ przepis przejœciowy, statuuj¹cy regu³ê bezpoœredniego dzia³ania prawa nowego do spraw „w toku”.
W swoim wyst¹pieniu senator K. Kwiatkowski przedstawi³ tak¿e opinie do projektu, które
wp³ynê³y do Komisji Ustawodawczej.
Podczas dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej wyrazili pogl¹d, ¿e nie ma potrzeby nowelizowania ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, poniewa¿ interpretacyjny wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego jest wi¹¿¹cy.
Przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu wyjaœniali potrzebê wprowadzenia
proponowanych zmian.
Po³¹czone komisje rozpatrzy³y w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy i postanowi³y wprowadziæ do niego poprawki. Wnios³y o przyjêcie przez
Senat jednolitego, za³¹czonego projektu ustawy oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesienia
do Sejmu tego projektu ustawy. Na sprawozdawcê po³¹czonych komisji zosta³ wybrany senator Mieczys³aw Augustyn.

***
Na swoim posiedzeniu senatorowie z Komisji Zdrowia mieli zapoznaæ siê z informacj¹
ministra zdrowia na temat odd³u¿enia szpitali. Na wniosek resortu punkt ten zosta³ wycofany
z porz¹dku dziennego i bêdzie tematem jednego z najbli¿szych posiedzeñ komisji.
Nastêpnie, w zwi¹zku z wnioskiem o ustanowienie wieloletniego programu inwestycyjnego, senatorowie zapoznali siê z sytuacj¹ szpitala uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.
Sytuacjê tej placówki przedstawi³ dyrektor Maciej Kowalczyk. Jak poinformowa³, budowê szpitala prowadzono etapami, od lat szeœædziesi¹tych, a œrodki na ten cel pochodzi³y z dotacji rz¹du USA. Nastêpnie sponsorem zosta³a amerykañska Fundacja Project HOPE. Dziêki
jej wsparciu kontynuowano rozbudowê szpitala oraz pozyskiwano nowoczesne wyposa¿enie,
a tak¿e szkolono lekarzy i pielêgniarki w wiod¹cych oœrodkach medycznych na œwiecie. Amerykañska pomoc zakoñczy³a siê w 1995 r., kiedy szpital uznano za wystarczaj¹co samodzielny. Znaczna jego czêœæ, a przede wszystkim zbudowane ponad 40 lat temu sale operacyjne
oraz oddzia³y intensywnej terapii nie spe³niaj¹ ju¿ nowoczesnych standardów i musz¹ zostaæ
szybko zmodernizowane. Dyrektor podkreœli³, ¿e uniwersytecki szpital dzieciêcy w Krakowie
jest szpitalem ostatniej szansy dla najciê¿ej chorych dzieci z ca³ego kraju. Pacjenci leczeni s¹
w zakresie wszystkich specjalizacji pediatrycznych i chirurgicznych. To jedyna placówka w regionie, w której leczone s¹ najciê¿sze przypadki wad wrodzonych, nowotwory, oparzenia,
a tak¿e ofiary wypadków i wczeœniaki ze skrajnie nisk¹ wag¹ urodzeniow¹.
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Ze wzglêdu na zakres przedsiêwziêæ koniecznych do realizacji modernizacja szpitala nie
mo¿e zostaæ dokonana w ramach œrodków posiadanych przez jednostkê lub jej organ za³o¿ycielski, którym jest Uniwersytet Jagielloñski. Dyrektor M. Kowalczyk zaznaczy³, ¿e od wielu
lat Rada Miasta Krakowa wspiera rozwój szpitala. Ze wzglêdu na koniecznoœæ prowadzenia
we wszystkich podleg³ych miastu placówkach zdrowotnych programów dostosowawczych
i brak œrodków bud¿etowych na realizacjê wszystkich niezbêdnych programów pomoc rady
nie mo¿e jednak zaspokoiæ wszystkich potrzeb szpitala w Prokocimiu.
Senatorowie po wys³uchaniu informacji dotycz¹cej sytuacji tej placówki podjêli stanowisko
skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz, dotycz¹ce uwzglêdnienia wniosku o ustanowienie
wieloletniego programu inwestycyjnego dla szpitala uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.
Komisja, po zapoznaniu siê z sytuacj¹ szpitala w Prokocimiu, ze wzglêdu na fakt, i¿ jest to dar
narodu amerykañskiego oraz z racji roli, jak¹ odgrywa on w leczeniu dzieci i edukowaniu lekarzy,
udzieli³a w swym stanowisku poparcia zgodnym staraniom dyrekcji szpitala, w³adz uczelni, samorz¹du wojewódzkiego i powiatowego, by placówka ta zosta³a uwzglêdniona w wieloletnim
programie inwestycyjnym.
***
Odby³o siê posiedzenie seminaryjne Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Porz¹dek posiedzenia obejmowa³ nastêpuj¹ce punkty:
l Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia) a inwestycje w górnictwie wêgla
brunatnego,
l stan obecny i plany rozwoju górnictwa wêgla brunatnego w Polsce,
l oddzia³ywanie odkrywkowego wydobywania wêgla brunatnego na uk³ad stosunków wodnych na przyk³adzie Kopalni Wêgla Brunatnego „Konin”:
– spojrzenie ze strony kopalni wêgla brunatnego,
– spojrzenie ze strony nauk geograficznych i geologicznych,
– spojrzenie ze strony nauk biologicznych i ekologii.
Podczas posiedzenia podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Marek Trzeciak
przedstawi³ zagadnienia dotycz¹ce Programu Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia) w kontekœcie inwestycji w górnictwie wêgla brunatnego. Zdaniem wiceministra, z³o¿a tego wêgla bêd¹ stanowiæ w najbli¿szym czasie istotne Ÿród³o energii w Polsce. Realizacja
inwestycji zwi¹zanych z górnictwem wêgla brunatnego nie mo¿e siê jednak odbywaæ bez poszanowania ochrony œrodowiska i zasobów przyrodniczych Polski, a tym samym przepisów
wspólnotowych. Proces wyznaczania sieci Natura 2000 w Polsce powinniœmy racjonalizowaæ
poprzez wyznaczanie nowych obszarów Natura 2000 z uwzglêdnieniem istniej¹cych z³ó¿ wêgla brunatnego, ale tylko w wypadku, gdy bêdzie to mo¿liwe z uwagi na naukowe przes³anki
wynikaj¹ce z ochrony europejskich zasobów przyrodniczych. Wiceminister M. Trzeciak pod-
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kreœli³, ¿e nie nale¿y postrzegaæ kwestii ochrony zasobów przyrodniczych jako czynnika hamuj¹cego rozwój górnictwa wêgla brunatnego w Polsce, ale jako element racjonalizuj¹cy tego
typu dzia³alnoœæ i kompensuj¹cy potencjalne straty przyrodnicze.
Informacjê na temat planów rozwoju górnictwa wêgla brunatnego w Polsce przedstawi³
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec. Przewiduje siê, ¿e do oko³o
2050 r. – przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu wydobycia – wyczerpi¹ siê zasoby wêgla brunatnego w eksploatowanych z³o¿ach. Wed³ug danych zaprezentowanych przez Pañstwowy Instytut Geologiczny najbardziej korzystnymi pod wzglêdem ekonomicznym z³o¿ami
kwalifikuj¹cymi siê do udostêpnienia s¹ Gubin, RogóŸno, Gubin-Brody i Z³oczew.
Wiceminister poinformowa³ ponadto, ¿e resort gospodarki przygotowuje dokument „Polityka energetyczna”, uwzglêdniaj¹cy bie¿¹cy rozwój gospodarki œwiatowej, a w szczególnoœci
drastyczny wzrost cen noœników energii.
Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska dzia³alnoœæ Kopalni Wêgla Brunatnego „Konin” przedstawi³ dyrektor S³awomir Mazurek. Poinformowa³, ¿e podstawowym celem przedsiêbiorstwa jest wydobywanie wêgla brunatnego dla potrzeb energetyki
z zachowaniem konkurencyjnoœci i poszanowaniem œrodowiska naturalnego. Kopalnia uruchomi³a ju¿ dziesiêæ odkrywek i jest w pe³ni przygotowana do uruchomienia kolejnych. Otwarcie nowej odkrywki wymaga wielu przedsiêwziêæ, pocz¹wszy od prac koncepcyjnych
i projektowych przez uzyskanie koncesji a¿ do budowy. Dzia³ania te wymagaj¹ bardzo du¿ego
wysi³ku i ogromnego zaanga¿owania pracowników i wspó³pracuj¹cych biur projektowych.
Dyrektor S. Mazurek zwróci³ tak¿e uwagê, ¿e na etapie postêpowania w sprawie oceny
oddzia³ywania na œrodowisko projektowanej inwestycji organy samorz¹du terytorialnego oraz
spo³eczeñstwo mia³y mo¿liwoœæ czynnego w nim uczestniczenia.
Podczas posiedzenia o mechanizmach zachodz¹cych zjawisk hydrogeologicznych towarzysz¹cych obni¿aniu siê zwierciad³a wód mówili prof. Leon Kozacki, kierownik Zak³adu Kszta³towania Œrodowiska Przyrodniczego i Fotointerpretacji w Instytucie Geografii Fizycznej Kszta³towania
Œrodowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Jan Przyby³ek z Instytutu Geologii Wydzia³u Nauk Geograficznych i Geologicznych tego uniwersytetu oraz
prof. Andrzej Mocek z Wydzia³u Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Prof. Bogdan Jackowiak z Wydzia³u Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawi³ spojrzenie nauk biologicznych na zagadnienie „Obszary Natura 2000 a rozwój górnictwa wêgla brunatnego w Polsce”. Jego z zdaniem, Polska – podobnie jak kraje cz³onkowskie
Unii Europejskiej oraz kraje przystêpuj¹ce – mia³a obowi¹zek przetransponowania do 21 lipca
2004 r. przepisów dyrektywy 2001/42/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca
2001 r. w sprawie oceny oddzia³ywania pewnych planów i programów na œrodowisko do prawodawstwa krajowego. Obecnie nie ma jeszcze pe³nej zgodnoœci zapisów ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska z przepisami tej dyrektywy. G³ówna rozbie¿noœæ wystêpuje w zakresie
stosowania. W polskim prawie jest wê¿szy zakres stosowania, tzn. mniejszy katalog planów
i programów podlegaj¹cych przeprowadzeniu postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania
na œrodowisko ni¿ wynika to z przepisów dyrektywy. Jak stwierdzi³ prof. B. Jackowiak, nie wiemy, jak w strefie bezpoœredniego oddzia³ywania kopalni na etapie przygotowania i eksploatacji
zmieniaj¹ siê siedliska przyrodnicze i ró¿norodnoœæ biologiczna flory i fauny. Nie wiemy tak¿e,
jak nieunikniona utrata siedlisk oraz zmiany bioró¿norodnoœci w strefie bezpoœredniego oddzia³ywania kopalni wp³yn¹ na ró¿norodnoœæ biologiczn¹ Obszaru Natura 2000 i ró¿norodnoœæ
biologiczn¹ Jeziora G³uszyñskiego.
Podczas dyskusji zwracano uwagê, ¿e planowana inwestycja mo¿e na trwa³e zniszczyæ
œrodowisko naturalne w Nadgoplañskim Parku Tysi¹clecia. Pytano tak¿e, czy zgodnie z przepisami ustalono tzw. lej depresyjny, tworz¹cy siê przy wydobyciu wêgla, i czy nie doprowadzi
on do zachwiania dotychczasowej gospodarki wodnej.
Zdaniem obecnych na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, w centralnej Polsce nie ma tak wielkiego i cennego przyrodniczo
obszaru, jak jezioro Gop³o i okolice. W³adze samorz¹dowe maj¹ przykre doœwiadczenia z odkrywk¹ „JóŸwin 2”, gdzie poziom wód gruntowych spad³ o ponad dwa i pó³ metra. Zwracano
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uwagê, ¿e planowana inwestycja spowoduje stepowienie ziemi, a w konsekwencji spadek
plonów i zubo¿enie okolicznych rolników.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju Jacek Jezierski wskaza³, ¿e w postêpowaniu o udzielenie koncesji bra³o udzia³ oko³o 400 stron – w³aœcicieli nieruchomoœci gruntowych, którzy mieli prawo do czynnego w nim udzia³u. Minister œrodowiska spe³ni³
wszystkie wymagane prawem warunki dotycz¹ce udzielenia tej koncesji. Prowadz¹c postêpowanie wzi¹³ pod uwagê zarówno interes pañstwa, jaki i aspekty ochrony œrodowiska. Wiceminister
zapewni³, ¿e oddzia³ywanie nowej odkrywki „Tomis³awice” na œrodowisko bêdzie monitorowane.
Dyrektor Kopalni Wêgla Brunatnego „Konin” S. Mazurek podkreœli³, ¿e posiadanie decyzji
œrodowiskowych jest konieczne przed uzyskaniem koncesji na wydobywanie wêgla ze z³o¿a.
Organem w³aœciwym do jej wydania jest wójt gminy, na obszarze której znajduje siê najwiêksza czêœæ terenu odkrywki, w porozumieniu z wójtami innych gmin. Do wniosku do wójta gminy
musi byæ za³¹czony raport o oddzia³ywaniu odkrywki na œrodowisko oraz kopi¹ mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami odkrywki i przewidywanym obszarem jej oddzia³ywania. Procedura ta umo¿liwia, na ka¿dym etapie realizacji, wypowiadanie siê spo³ecznoœci lokalnej.
Dyrektor zapewni³, ¿e wydobycie wêgla w pobli¿u jeziora bêdzie bezpieczne.

***
Odby³o siê zamkniête posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (informacje chronione
ustaw¹ z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych).
Podczas posiedzenia zapoznano siê z informacj¹ ministra obrony narodowej o stanie
przygotowañ do wycofania polskiego kontyngentu wojskowego z Iraku oraz z bie¿¹c¹ informacj¹ Ministerstwa Obrony Narodowej na temat dzia³alnoœci polskich kontyngentów wojskowych
w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.
***
Na swym posiedzeniu zebra³a siê Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci w celu
rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
Sejmow¹ nowelizacjê przedstawi³ przewodnicz¹cy zespo³u ds. monitoringu elektronicznego w Ministerstwie Sprawiedliwoœci gen. Pawe³ Nasi³owski. Zak³ada ona, ¿e przepisy umo¿liwiaj¹ce zastosowanie dozoru elektronicznego wobec skazanych na kary od pó³ roku do roku
wiêzienia wejd¹ w ¿ycie we wrzeœniu 2009 r., a nie, jak za³o¿ono, w lipcu br. Wyd³u¿enie vacatio legis ustawy podyktowane by³o m.in. szybkim postêpem technologicznym.
¯adnych uwag do ustawy sejmowej nie zg³osi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
W dyskusji senatorów interesowa³y kwestie zwi¹zane z kosztami wdro¿enia i obs³ugi
systemu dozoru elektronicznego, a tak¿e procedury przetargowe.
W g³osowaniu, na wniosek przewodnicz¹cego senatora Stanis³awa Piotrowicza, Komisja
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci postanowi³a zarekomendowaæ Senatowi przyjêcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem
karnym w systemie dozoru elektronicznego. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora S. Piotrowicza.
Ustawa, uchwalona we wrzeœniu 2007 r., zak³ada, ¿e osoby skazane na kary od pó³ roku
do roku wiêzienia mog¹ – jeœli spe³ni¹ odpowiednie kryteria – odbywaæ karê na wolnoœci ze
stale noszon¹ bransoletk¹ monitoruj¹c¹ miejsce pobytu. Ponadto ustawa przewiduje m.in.
mo¿liwoœæ wyegzekwowania za pomoc¹ elektronicznej bransoletki zakazu zbli¿ania siê osoby
skazanej do okreœlonych obiektów – stadionów czy mieszkañ. Wiadomoœæ o niesubordynacji
skazanego otrzymywa³by kurator s¹dowy, który tylko raz móg³by daæ skazanemu „¿ó³t¹ kartkê”; ka¿de kolejne niepos³uszeñstwo koñczy³oby siê powrotem za kraty.
***
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Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej rozpatrzono ustawê o zmianie ustawy
o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz
jednostek samorz¹du.
Senatorowie zapoznali siê z opini¹ o ustawie, któr¹ przedstawi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
Rozpatrywana nowelizacja zmienia terminy wykonania zadañ na³o¿onych ustaw¹ dotychczas obowi¹zuj¹c¹. Jej celem by³o doprowadzenie do uporz¹dkowania stanu prawnego
nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz nieruchomoœci jednostek samorz¹du terytorialnego i tym
samym likwidacjê stanu bêd¹cego wynikiem zaniedbañ i braku nale¿ytej troski o ten maj¹tek.
Ustawa wi¹za³a siê równie¿ z potrzeb¹ zwiêkszenia ochrony praw rzeczowych na obszarach
w³¹czonych w granice pañstwa polskiego, które z mocy samego prawa po drugiej wojnie œwiatowej przesz³y na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
W dyskusji senator Janusz Sepio³, po konsultacjach z przedstawicielami samorz¹dów
zawartych w nowelizacji zmian terminów, zaproponowa³ wprowadzenie poprawek zmierzaj¹cych do ich wyd³u¿enia o szeœæ miesiêcy.
Po krótkiej dyskusji senatorowie doszli do wniosku, ¿e zg³oszone propozycje poprawek
wymagaj¹ starannego i wnikliwego przygotowania, poniewa¿ poci¹gaj¹ za sob¹ daleko id¹ce
konsekwencje. Senator wnioskodawca wyrazi³ zgodê na przygotowanie poprawek na obrady
plenarne Senatu.
W g³osowaniu, na wniosek przewodnicz¹cego Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej senatora Mariusza Witczaka, po³¹czone komisje opowiedzia³y siê za
przyjêciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du. Na sprawozdawcê
stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym wybrano senatora J. Sepio³a.
***
Odby³o siê wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Ustawodawczej, podczas którego przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o skutkach wygaœniêcia praw rzeczowych na nieruchomoœciach, które wesz³y w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II wojnie
œwiatowej, ujawnieniu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks cywilny oraz ustawy o ksiêgach wieczystych
i hipotece.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu przypomnia³, ¿e rozpatrywany
projekt zosta³ przyjêty przez Senat poprzedniej kadencji i skierowany do Sejmu. Prace nad nim
przerwano ze wzglêdu na rozwi¹zanie parlamentu. Nastêpnie reprezentant biura omówi³ kolejne artyku³y projektu i stwierdzi³, ¿e omawiane zapisy pokrywaj¹ siê w du¿ej czêœci z nowelizacj¹ ustawy, uchwalon¹ ju¿ przez Sejm, dotycz¹c¹ nowelizacji ustawy o ujawnianiu w ksiêgach
wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du
terytorialnego.
W imieniu wnioskodawców g³os zabra³ senator Piotr J.£. Andrzejewski, który omawiaj¹c
poszczególne artyku³y projektu, przedstawi³ ich uzasadnienie.
Opiniê Ministerstwa Sprawiedliwoœci przedstawi³ podsekretarz stanu Zbigniew Wrona.
Zgodnie z ni¹, kwestie uwzglêdnione w rozpatrywanym projekcie s¹ w dostatecznym stopniu
uregulowane w naszym prawie, a proponowana ustawa mo¿e spowodowaæ ogromne zamieszanie i otworzyæ drogê do oceny przepisów w tym zakresie przez Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka.
Jak stwierdzi³ wiceminister, resort sprawiedliwoœci jest przeciwny rozpatrywanej regulacji, poniewa¿ stoi ona w sprzecznoœci z obecnie obowi¹zuj¹cym prawem i spowoduje ró¿ne interpretacje poruszanych kwestii. Doda³, ¿e obecnie nowelizowana, uchwalona we wrzeœniu
2007 r. ustawa o ujawnianiu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci Skarbu
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Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego precyzyjnie i jednoznacznie reguluje omawiane kwestie.
Negatywn¹ opiniê na temat projektu przedstawi³ tak¿e prof. Zbigniew Radwañski, przewodnicz¹cy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jego zdaniem, art. 1 projektu jest niebezpieczny, poniewa¿ zawê¿a pojêcie nabycia nieruchomoœci, natomiast art. 3 jest norm¹
powtórzon¹ z ustawy dotychczas obowi¹zuj¹cej.
Projekt negatywnie oceni³ tak¿e wiceminister spraw wewnêtrznych i administracji Tomasz Siemoniak. W swojej wypowiedzi zasygnalizowa³ potrzebê przed³u¿enia terminów
zawartych w nowelizacji, która wp³ynê³a do Senatu.
W dyskusji senator Dorota Arciszewska-Mielwczyk zwróci³a uwagê na brak analizy stanu
prawnego nieruchomoœci oraz monitoringu spraw roszczeniowych. Senator mówi³a o problemach osób dotkniêtych roszczeniami obywateli niemieckich, a tak¿e braku pomocy i dla nich.
Negatywn¹ opiniê o rozpatrywanym projekcie podzieli³ senator £ukasz Abgarowicz, który
z³o¿y³ wniosek o odrzucenie go w ca³oœci.
Senator Leon Kieres zaapelowa³ o skupienie siê na treœci rozwi¹zañ prawnych, poniewa¿
najwa¿niejszym problemem jest stworzenie odpowiednich zapisów chroni¹cych prawa obywateli polskich. Senator zwróci³ siê do przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z pytaniem o monitorowanie liczby wniosków rewindykacyjnych, a tak¿e dotycz¹cym liczby wniosków w sprawach nieruchomoœci pozostawionych przez obywateli niemieckich, którzy wyjechali z Polski w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych.
Senator Bohdan Paszkowski skierowa³ pytanie dotycz¹ce kontroli i badania precedensowych spraw s¹dowych w kwestiach roszczeniowych.
Wiceminister sprawiedliwoœci Z. Wrona wyjaœni³, ¿e Departament S¹dów Powszechnych
w tym resorcie ma informowaæ o szczególnych wypadkach, a wszystkie sprawy s¹ przez resort
monitorowane i kontrolowane. Jego zdaniem, rozpatrywany projekt nie rozwi¹¿e sytuacji obywateli dotkniêtych roszczeniami, mo¿e natomiast spowodowaæ jej pogorszenie. Z opini¹ wiceministra zgodzi³ siê wiceminister spraw wewnêtrznych T. Siemoniak. Jak wyjaœni³, resort
nie monitoruje tych spraw, ale przedstawi sprawozdanie z realizacji ustawy z wrzeœnia 2007 r.
Wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz £¹cki poinformowa³, ¿e stanowisko resortu w sprawie projektu zosta³o przekazane komisji. Zgodzi³ siê równie¿ z opini¹ Ministerstwa Sprawiedliwoœci, ¿e jego wprowadzenie
mo¿e spowodowaæ badanie przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka stosunków w³asnoœciowych w Polsce.
Senator D. Arciszewska-Mielwczyk zwróci³a siê do senatorów o wypracowanie lepszych
rozwi¹zañ, skoro te przedstawione w projekcie s¹ niedoskona³e. Senator zwróci³a siê tak¿e
o zapewnienie œrodków dla samorz¹du terytorialnego na uporz¹dkowanie ksi¹g wieczystych.
Jak wyjaœni³ wiceminister Z. Wrona, w ustawie o ksiêgach wieczystych i hipotece s¹ zapisy o obowi¹zkach starostów i s¹ na te zadania przeznaczone odpowiednie œrodki.
W g³osowaniu po³¹czone komisje popar³y wniosek, zg³oszony przez senatora £. Abgarowicza, o odrzucenie projektu ustawy o skutkach wygaœniêcia praw rzeczowych na nieruchomoœciach, które wesz³y w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II wojnie œwiatowej, ujawnieniu
w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci Skarbu Pañstwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce kodeks cywilny oraz ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece. Na sprawozdawcê po³¹czonych komisji podczas drugiego czytania projektu wybrano senatora Krzysztofa
Kwiatkowskiego.
***
Podczas posiedzenia Podkomisji „Przyjazne Pañstwo” przygotowano dwa projekty
ustaw: ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym.
Jak poinformowa³ przewodnicz¹cy podkomisji senator Kazimierz Kleina w nawi¹zaniu
do ustaleñ przyjêtych na posiedzeniu 14 maja br., podkomisja mo¿e przyj¹æ dwa pierwsze
projekty ustaw.
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Zmiany proponowane w obu projektach omówi³ przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Jak zaznaczy³, pierwsza z nich dotyczy m.in. wy³¹czenia spod wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego dzia³alnoœci polegaj¹cej na turystycznym
przewozie osób kolejk¹ turystyczn¹. Druga zmierza do zmiany zasad wykonywania transportu
drogowego taksówkami oraz samochodami osobowymi niebêd¹cymi taksówkami, do ujednolicenia warunków wykonywania przewozów tymi œrodkami transportu.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz poinformowa³, ¿e
w resorcie infrastruktury prowadzone s¹ prace legislacyjne dotycz¹ce nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, w zakresie obejmuj¹cym m.in.
zmiany proponowane przez podkomisjê. Z uwagi jednak na piln¹ potrzebê wprowadzenia nowych przepisów, korzystnych dla podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi, wiceminister popra³ przedstawione projekty ustaw i zwróci³ siê o jak najszybsze przeprowadzenie prac legislacyjnych
w Senacie. Poprosi³ tak¿e o dodanie do projektów kilku przepisów uzupe³niaj¹cych, dotycz¹cych m.in. obowi¹zku rejestracji kolejek oraz mo¿liwoœci powtórnej rejestracji pojazdu.
W g³osowaniu senatorowie jednomyœlnie opowiedzieli siê za przygotowanymi projektami
ustaw wraz ze zmianami proponowanymi przez resort infrastruktury.
Podkomisja „Przyjazne Pañstwo” postanowi³a zwróciæ siê do Komisji Gospodarki Narodowej o wniesienie do marsza³ka Senatu przygotowanych projektów ustaw: ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
***
Odby³o siê posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego rozpatrywano
ustawê o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie
systemu zasobów w³asnych Wspólnot Europejskich.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer poinformowa³, ¿e przedmiotowa decyzja ma charakter pilota¿owy w zakresie decyzji dotycz¹cych zasad
przep³ywu œrodków przeznaczonych na fundusze Unii Europejskiej. Spowoduje ona zmianê
w unijnym bud¿ecie, nie poci¹gnie natomiast za sob¹ koniecznoœci przyjêcia przez Polskê
dodatkowych aktów prawnych.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wyjaœni³a, ¿e akceptacja decyzji Rady
spowoduje m.in. obni¿enie rabatu brytyjskiego oraz przyznanie czterem pañstwom cz³onkowskim (Austrii, RFN, Holandii i Szwecji) obni¿onych stawek VAT na lata 2007–2013.
Jak wyjaœni³ wicedyrektor Departamentu UE w Ministerstwie Finansów, brytyjski rabat
zmniejszony zostanie w latach 2007–2013 o 10, 5 mld euro, a stawki VAT obni¿ono pañstwom, które by³y najwiêkszymi p³atnikami unijnego bud¿etu.
¯adnych uwag do rozpatrywanej ustawy nie zg³osi³o Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
W g³osowaniu, na wniosek senatora Leona Kieresa, Komisja Spraw Zagranicznych jednomyœlnie popar³a rozpatrywan¹ ustawê ratyfikacyjn¹. Na sprawozdawcê stanowiska komisji
w tej sprawie wybrano senatora Macieja Grubskiego.
W drugim punkcie porz¹dku dziennego rozpatrywano ustawê o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie miêdzynarodowej rejestracji wzorów przemys³owych, przyjêtego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.
Jak poinformowa³ wiceminister spraw zagranicznych A. Kremer, przedmiotowy akt ma na
celu ochronê prawn¹ wzorów przemys³owych i s³u¿y ochronie polskich firm na arenie miêdzynarodowej. Rejestracja wzorów przemys³owych mo¿e byæ przeprowadzona w polskim lub miêdzynarodowym urzêdzie patentowym.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec stwierdzi³, ¿e przyjêcie
ustawy ratyfikacyjnej zagwarantuje Polsce udzia³ w Œwiatowej Organizacji W³asnoœci Intelektualnej (WIPO).
Jak zapewni³ wiceprezes Urzêdu Patentowego RP Andrzej Pyr¿a, urz¹d jest przygotowany do realizacji zadañ wynikaj¹cych z ratyfikacji przez Polskê przedmiotowego dokumentu.
Pozytywn¹ opiniê o ustawie przedstawi³o senackie biuro legislacyjne.
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Wobec braku g³osów w dyskusji senator L. Kieres zg³osi³ wniosek o przyjêcie ustawy
ratyfikacyjnej bez poprawek. W g³osowaniu uzyska³ on jednomyœlne poparcie. Ustalono,
¿e przyjêcie ustawy sejmowej zarekomenduje Izbie podczas posiedzenia plenarnego senator
Grzegorz Czelej.
Podczas posiedzenia komisja rozpatrzy³a tak¿e ustawê o ratyfikacji Porozumienia o Miêdzynarodowym Programie Energetycznym, sporz¹dzonego w Pary¿u dnia 18 listopada 1974 r.,
ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.
Jak poinformowa³ wiceminister spraw zagranicznych A. Kremer, przedmiotowe porozumienie s³u¿y wzmocnieniu bezpieczeñstwa energetycznego Polski, Dziêki jego ratyfikacji uzyskamy prawn¹ mo¿liwoœæ udzia³u w mechanizmie wzajemnego wspierania siê pañstw
cz³onkowskich w sytuacjach kryzysowych na rynku naftowym.
Wiceminister gospodarki M. Korolec zwróci³ uwagê na mechanizm solidarnoœci, wpisany
w struktury Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej. Polska jest ostatnim krajem w OECD,
który ratyfikuje to porozumienie.
Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego nie zg³osi³ do rozpatrywanej ustawy ¿adnych uwag o charakterze legislacyjnym.
W g³osowaniu Komisja Spraw Zagranicznych jednomyœlnie popar³a rozpatrywan¹ ustawê ratyfikacyjn¹. Na sprawozdawcê stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym wybrano
senatora Jana Olecha.
Ponadto senatorowie rozpatrzyli ustawê o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie
znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych,
przyjêtych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.
Jak poinformowa³ wiceminister A. Kremer, przedmiotowy traktat dotyczy ochrony
w³asnoœci intelektualnej i wi¹¿e siê z uczestnictwem Polski w Œwiatowej Organizacji Ochrony
W³asnoœci Intelektualnej. Ratyfikacja oznacza przyjêcie mechanizmów prawnych harmonizuj¹cych procedurê administracyjn¹ w zakresie rejestracji znaków towarowych, co nie poci¹gnie
za sob¹ dodatkowych kosztów finansowych.
Wiceminister gospodarki M. Korolec powiedzia³, ¿e ratyfikacja traktatu wprowadzi szereg
u³atwieñ dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, a Polska jest przygotowana na poziomie legislacyjnym do realizacji jego postanowieñ.
Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego nie zg³osi³ uwag o charakterze legislacyjnym do rozpatrywanej ustawy.
W g³osowaniu Komisja Spraw Zagranicznych jednomyœlnie popar³a rozpatrzon¹ ustawê
ratyfikacyjn¹. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Marka
Rockiego.
***
Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Kultury i Œrodków Przekazu kontynuowali prace nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2007 roku
wraz z informacj¹ o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku.
Przewodnicz¹cy komisji senator Piotr £.J. Andrzejewski odczyta³ pismo z 15 maja br., informuj¹ce marsza³ka Senatu o przebiegu prac komisji nad sprawozdaniem KRRiT. Senator
poinformowa³, ¿e marsza³ek Bogdan Borusewicz w piœmie z 21 maja br. zwróci³ siê z proœb¹
o zwo³anie kolejnego posiedzenia komisji w celu przygotowania, zgodnie z art. 85g ust. 1 Regulaminu Senatu, projektu uchwa³y w sprawie sprawozdania KRRiT.
Senator Czes³aw Ryszka podniós³ kwestiê dotycz¹c¹ procedury postêpowania, przewidzianej w regulaminie w sytuacji, gdy komisja nie przyjê³a i nie odrzuci³a sprawozdania KRRiT.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu przyzna³, ¿e regulamin Izby nie przewiduje trybu postêpowania w takiej sytuacji.
Senator Andrzej Grzyb, uznaj¹c, ¿e senatorowie wys³uchali informacji cz³onków KRRiT
oraz przeprowadzili dyskusjê na posiedzeniu 13 maja br., zg³osi³ wniosek formalny o zamkniêcie debaty i przyst¹pienie do g³osowania. Wniosek uzyska³ poparcie cz³onków komisji.
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Nastêpnie senator C. Ryszka zg³osi³ wniosek formalny o przeprowadzenie g³osowania
imiennego. Wniosek nie zosta³ poparty przez komisjê.
Senator Wojciech Skurkiewicz zwróci³ siê z proœb¹ o prze³o¿enie g³osowania do nastêpnego dnia w celu umo¿liwienia wszystkim cz³onkom Komisji Kultury i Œrodków Przekazu zajêcia stanowiska w tej sprawie.
W odpowiedzi senator Krzysztof Piesiewicz zaproponowa³ godzinn¹ przerwê.
Po wznowieniu obrad senatorowie przyst¹pili do zg³aszania wniosków w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2007 roku wraz z informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku.
Senator W. Skurkiewicz zg³osi³ wniosek o przyjêcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zosta³ równie¿ podtrzymany wniosek o odrzucenie sprawozdania, zg³oszony
na posiedzeniu w 13 maja br. Wniosek uzyska³ tym razem poparcie komisji; g³osowa³o za nim
5 senatorów, a 4 osoby by³y przeciw. Na sprawozdawcê stanowiska komisji w tej sprawie
wybrano senatora P.£.J. Andrzejewskiego.
Nastêpnie przewodnicz¹cy komisji senator P.£.J. Andrzejewski poinformowa³, ¿e otrzyma³ zaproszenie, skierowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta Torunia oraz marsza³ka województwa kujawsko-pomorskiego, na otwarcie Centrum Sztuki
Wspó³czesnej „Znaki Czasu”. Senator zachêca³ cz³onków komisji do udzia³u w tym wa¿nym
wydarzeniu.
Senator Micha³ Wojtczak zwróci³ siê z proœb¹, aby komisja na jednym ze swoich posiedzeñ zajê³a siê problematyk¹ dotycz¹c¹ podatku VAT od praw autorskich. Odnosz¹c siê do tej
propozycji, senator Barbara Borys-Damiêcka stwierdzi³a, ¿e najbli¿sz¹ okazj¹ do dyskusji nad
tym zagadnieniem bêdzie konferencja „Prawo autorskie na miarê XXI wieku. Krok drugi”, organizowana przez Komisjê Kultury i Œrodków Przekazu 23 czerwca br. Senator P.£.J. Andrzejewski zaproponowa³ zwo³anie posiedzenia w sprawie rozpatrzenia wniosków pokonferencyjnych.
Senator Wojciech Skurkiewicz poinformowa³, ¿e do marsza³ka Senatu wp³ynê³o w wersji
angielskiej pismo prezesa Europejskiej Unii Nadawców w sprawie nowelizacji ustawy o op³atach abonamentowych. Senator – podkreœlaj¹c wagê tego wyst¹pienia – zwróci³ siê z pytaniem, czy pismo zostanie przet³umaczone na jêzyk polski i dostarczone senatorom przed
debat¹ nad ustaw¹ o zmianie ustawy o op³atach abonamentowych.

***
Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej wybrano, na wniosek senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, nowego przedstawiciela komisji do prac nad projektem ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Zaistnia³a taka koniecznoœæ, poniewa¿ uprzednio wybrany senator Zbigniew Cichoñ by³ nieobecny i fakt ten uniemo¿liwia³ rozpatrywanie projektu ustawy przez po³¹czone komisje: Ustawodawcz¹ oraz
Rodziny i Polityki Spo³ecznej.
W dyskusji senatorowie zg³osili kandydaturê senatora K. Kwiatkowskiego na przedstawiciela wnioskodawców. Wniosek zosta³ przyjêty jednog³oœnie.

4 czerwca 2008 r.
Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustaw¹ z 11 marca
2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowa³a nastêpuj¹ce projekty
aktów prawnych UE.
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Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1
Komunikat Komisji do Rady Projekt rozporz¹dzenia Rady ustanawiaj¹cego formê dokumentu laissez-passer wydawanego cz³onkom i pracownikom instytucji (COM(2007) 849), sygn.
Rady UE 5549/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Referent: senator Roman Ludwiczuk.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Piotr Stachañczyk.
Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowi³a poprzeæ projekt aktu prawnego wraz
z uwagami rz¹du.
Wniosek w sprawie decyzji Rady zezwalajàcej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporzàdzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierajàcych
genetycznie zmodyfikowanà baweùnæ LLCotton25 (ACS-GH¨¨1-3), sk³adaj¹cych siê z niej
lub z niej wyprodukowanych (COM(2008)226), sygn. Rady UE 9070/08.
Instytucja wiod¹ca: Ministerstwo Zdrowia.
Referent: senator Grzegorz Wojciechowski.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Adam Fronczak.
Komisja Spraw Unii Europejskiej nie popar³a projektu aktu prawnego i przyjê³a opiniê
w tej sprawie.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council regarding public
access to European Parliament, Council and Commission documents (Projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz¹cego publicznego dostêpu do dokumentów
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji) (COM(2008)229), sygn. Rady UE 9200/08.
Instytucja wiod¹ca: Urz¹d Integracji Europejskiej.
Referent: senator R. Ludwiczuk.
Przedstawiciel rz¹du: podsekretarz stanu Piotr Serafin.
Komisja Spraw Unii Europejskiej popar³a projekt rozporz¹dzenia.
Wnioski nierozpatrywane – propozycja zaakceptowana przez komisjê:
– w trybie art. 8: COM(2007) 559,
– w trybie art. 6 ust. 1: COM(2008) 184, 185, 214, 223, JAI (2008) 001.
***

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozwa¿ono przyjêcie dwóch inicjatyw ustawodawczych. Jak poinformowa³ przewodnicz¹cy komisji senator Tomasz Misiak,
Podkomisja „Przyjazne Pañstwo” zwróci³a siê do Komisji Gospodarki Narodowej o wniesienie
do marsza³ka Senatu przygotowanych przez ni¹ dwóch projektów ustaw: projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym i projektu
ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Przewodnicz¹cy Podkomisji „Przyjazne Pañstwo” senator Kazimierz Kleina omówi³ dotychczasowy przebieg prac nad tymi projektami ustaw. Zaznaczy³, ¿e pierwszy z nich dotyczy
m.in. wy³¹czenia spod wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego
dzia³alnoœci polegaj¹cej na turystycznym przewozie osób kolejk¹ turystyczn¹. Drugi zaœ polega na zmianie zasad wykonywania transportu drogowego taksówkami oraz samochodami
osobowymi niebêd¹cymi taksówkami i zmierza do ujednolicenia warunków wykonywania
przewozów tymi œrodkami transportu.
Senatorom zadaj¹cym pytania dodatkowych wyjaœnieñ udzieli³ przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.
W kolejnych g³osowaniach Komisja Gospodarki Narodowej przyjê³a przedstawione projekty ustaw.
Wniosek o podjêcie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym przyjêto jednomyœlnie. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem wyznaczono senatora
K. Kleinê.
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Wniosek o podjêcie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej projektu ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym popar³o 11 senatorów, a 2 osoby wstrzyma³y siê od g³osu. Komisja wyznaczy³a senatora Henryka WoŸniaka do jej reprezentowania w dalszych pracach
nad tym projektem ustawy.

5 czerwca 2008 r.
Na swoim posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska omówi³a plan pracy na
drugie pó³rocze br.
Senator Stanis³aw Gorczyca przedstawi³ propozycjê zorganizowania na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika posiedzenia wyjazdowego na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego. Zaproponowano tak¿e, by komisja omówi³a przyczyny wzrostu cen ¿ywnoœci, problemy
rybactwa œródl¹dowego, emisja CO2 oraz choroby Aujeszky’ego.
W zwi¹zku z przygotowywaniem planu bud¿etu Kancelarii Senatu na 2009 r., w ramach
pracy komisji, senator Wojciech Skurkiewicz zaproponowa³ nastêpuj¹ce tematy posiedzeñ:
l Natura 2000 – wyzwania i zagro¿enia,
l realizacja Programu „Infrastruktura i Œrodowisko”,
l Natura 2000 a inwestycje infrastrukturalne w Polsce,
l przysz³oœæ Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy w kontekœcie finansowania inwestycji œrodowiskowych,
l Polskie leœnictwo a Natura 2000 – zagro¿enia i korzyœci.
Podczas posiedzenia przewodnicz¹cy komisji senator Jerzy Chróœcikowski poinformowa³ o spotkaniu Stavrosem Dimasem, komisarzem Unii Europejskiej ds. œrodowiska. G³ównym celem wizyty komisarza bêdzie omówienie wdra¿ania tzw. Pakietu Klimatycznego Unii
Europejskiej w Polsce. Spotkanie zaplanowano na 26 czerwca br., wspólnie z Komisj¹ Spraw
Unii Europejskiej i Komisj¹ Gospodarki.
Przewodnicz¹cy zwróci³ siê do senatorów o przekazywanie sugestii co do spraw i problemów, które mog¹ byæ, ich zdaniem, przedmiotem badañ kontrolnych Najwy¿szej Izby Kontroli
w 2009 r.
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Kontakty miêdzynarodowe

4 czerwca br. przewodnicz¹cy Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
przyj¹³ delegacjê Komisji ds. Dzia³alnoœci Kancelarii Senatu Republiki Czeskiej. W sk³ad
delegacji wchodzili: senator Daniela Filipiová – przewodnicz¹ca komisji oraz wiceprzewodnicz¹cy senatorowie Adolf Jílek i Jiøí Nedoma. W rozmowie uczestniczyli tak¿e zastêpca przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Zbigniew
Szaleniec oraz II sekretarz Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie Ladislav Strihubel.
Podczas spotkania rozmawiano o prawnym statusie cz³onków polskiego i czeskiego senatu. Wymieniono pogl¹dy i doœwiadczenia zwi¹zane z pe³nieniem mandatu senatora, przede
wszystkim w kontekœcie sytuacji prawnej parlamentarzysty w zwi¹zku z pe³nieniem przez niego funkcji przedstawicielskich. Wiele uwagi poœwiêcono sprawom dotycz¹cym obs³ugi organizacyjnej senatorów, œwiadczonej przez kancelarie senatu.
***
6 czerwca br. wizytê w Senacie z³o¿y³ prezydent Republiki S³owackiej Ivan Gaszparowicz wraz z delegacj¹. Goœci przyj¹³ marsza³ek Bogdan Borusewicz.

Wizyta prezydenta
Republiki S³owackiej
Ivana Gaszparowicza
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Marsza³ek Senatu podkreœli³, ¿e stosunki polsko-s³owackie uk³adaj¹ siê bardzo dobrze.
Jego zdaniem, nale¿y zintensyfikowaæ wspó³pracê miêdzyparlamentarn¹, zw³aszcza
w przededniu wzmocnienia pozycji parlamentów narodowych w ramach Unii Europejskiej.
W opinii prezydenta I. Gaszparowicza, bardzo dobra jest wspó³praca pañstw w ramach Grupy Wyszehradzkiej, i to na wszystkich szczeblach. Jest ona potrzebna, by kraje tej grupy wspólnie
wystêpowa³y na zewn¹trz. Prezydent doda³, ¿e S³owacja ratyfikowa³a ju¿ Traktat z Lizbony. Wed³ug niego bardzo wa¿ne jest, by wszystkie kraje Unii Europejskiej ratyfikowa³y traktat. „Odrzucenie traktatu to by³by cios dla UE. To by oznacza³o, ¿e unijne kraje nie potrafi¹ siê porozumieæ”
– powiedzia³ prezydent. Zaznaczy³, ¿e podpisa³ traktat mimo zastrze¿eñ co do niektórych
jego postanowieñ. Wyrazi³ jednak nadziejê, ¿e z czasem te regulacje bêdzie mo¿na poprawiæ.
Marsza³ek B. Borusewicz powiedzia³, ¿e w Polsce traktat przeszed³ ju¿ procedurê w obu
izbach parlamentu i teraz czeka jedynie na podpis prezydenta. Wyrazi³ przekonanie, ¿e prezydent go podpisze. W jego opinii, w sprawie traktatu jedynie stanowisko Irlandii, która najwiêcej skorzysta³a na cz³onkostwie w UE, jest niepewne. Jak stwierdzi³, traktat jest niezbêdny, poniewa¿
wzmocni pozycjê polityczn¹ UE. Marsza³ek doda³, ¿e Unii potrzebna jest jednolita polityka zagraniczna, energetyczna i spo³eczna. Po wprowadzeniu reformy unijnych instytucji wzroœnie rola parlamentów narodowych. W ocenie marsza³ka Senatu, nale¿y rozwijaæ bilateraln¹ aktywnoœæ,
wymianê informacji o unijnych projektach ustaw, a tak¿e uzgadniaæ stanowisko w wielu sprawach
dotycz¹cych Wspólnoty. Marsza³ek przypomnia³, ¿e w³aœnie o tym rozmawiano podczas majowego spotkania przewodnicz¹cych parlamentów pañstw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze.
Podczas spotkania rozmawiano tak¿e o sytuacji w Kosowie.

***
W dniach 9 i 10 czerwca br., na zaproszenie marsza³ka Bogdana Borusewicza, wizytê
oficjaln¹ w Polsce z³o¿y³ przewodnicz¹cy Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego
Federacji Rosyjskiej Sergiej Mironow wraz z delegacj¹. W sk³ad delegacji rosyjskiej wchodzili: Walentyna Aleksandrowna Pietrienko – cz³onkini Rady Federacji, przewodnicz¹ca Komisji ds. Polityki Socjalnej i Ochrony zdrowia, Oleg Michaj³owicz To³kaczow – przewodnicz¹cy
Komisji ds. Polityki Mieszkaniowej i Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej, Pawe³ Michaj³owicz So³tan – deputowany Zgromadzenia Ustawodawczego St. Petersburga oraz Rus³an
W³adimirowicz Tatarinow – kierownik Sekretariatu Przewodnicz¹cego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej.

Przewodnicz¹cy
Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego
Federacji Rosyjskiej
Sergiej Mironow
z³o¿y³ oficjaln¹ wizytê w Polsce

Rada Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej to izba wy¿sza rosyjskiego parlamentu – odpowiednik polskiego Senatu.
9 czerwca br. delegacja rosyjska przebywa³a w Gdañsku.
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Podczas konferencji prasowej przewodnicz¹cy Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej powiedzia³, ¿e w ostatnim czasie stosunki polsko-rosyjskie zdecydowanie siê poprawi³y i s¹ coraz bardziej autentyczne. „I ma to miejsce na ró¿nych szczeblach
i p³aszczyznach. W³aœnie 12 czerwca wznowi prace grupa do spraw trudnych, która bêdzie siê
zajmowa³a zw³aszcza kwestiami historycznymi. Zapewne w najbli¿szym czasie wznowi te¿
prace komisja miêdzyrz¹dowa, równie¿ ma wznowiæ prace komitet do spraw strategicznych
i te¿ nied³ugo rozpocznie prace forum obywatelskie (...). Obecnie wiêc nasze kontakty staj¹ siê
coraz bardziej autentyczne” – oceni³ S. Mironow.
Przed po³udniem przewodnicz¹cy S. Mironow z³o¿y³ kwiaty na cmentarzu – mauzoleum
¿o³nierzy radzieckich w Gdañsku. Delegacja rosyjskiego parlamentu zwiedzi³a wystawê „Drogi
do Wolnoœci” w Muzeum „Solidarnoœci”. Nastêpnie przewodnicz¹cy Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej z³o¿y³ wieniec pod pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców w pobli¿u historycznej bramy Stoczni Gdañskiej.
Na Westerplatte odby³a siê ceremonia z³o¿enia wieñca pod pomnikiem Obroñców
Wybrze¿a, a w wartowni nr 1 S. Mironow wpisa³ siê do ksiêgi pami¹tkowej.
Po po³udniu delegacja uda³a siê do Malborka, gdzie zwiedza³a œredniowieczny zamek
krzy¿acki.
10 czerwca przewodnicz¹cego S. Mironowa przyj¹³ marsza³ek B. Borusewcz. W spotkaniu uczestniczyli przewodnicz¹cy Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej senator Mieczys³aw
Augustyn, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
senator Janusz Sepio³ oraz szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska.
W opinii marsza³ka Senatu, stosunki z Rosj¹ s¹ dla Polski bardzo wa¿ne. W tym kontekœcie istotna jest wspó³praca miêdzyparlamentarna. Marsza³ek wyrazi³ nadziejê, ¿e obecna
wizyta o¿ywi polsko-rosyjskie kontakty.
Przewodnicz¹cy S. Mironow zgodzi³ siê z marsza³kiem, ¿e w³adza ustawodawcza ma
o wiele wiêksz¹ swobodê w dzia³aniu ni¿ w³adza wykonawcza i wobec tego parlamentarzyœci
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obu pañstw mog¹ wiele zrobiæ na rzecz rozwoju stosunków polsko-rosyjskich. Doda³, ¿e Rosja
traktuje Polskê jako wa¿nego partnera i jest zainteresowana rozwojem wspó³pracy na wszystkich p³aszczyznach. Jego zdaniem, kontakty miêdzy Senatem a Rad¹ Federacji mog¹ stanowiæ podstawê szerszej wspó³pracy i pozwol¹ budowaæ dobr¹ atmosferê polityczn¹. Jak
stwierdzi³, na politykê rosyjsko-polsk¹ nie powinna rzutowaæ historia. „Histori¹ powinni zaj¹æ
siê historycy” – powiedzia³ i podkreœli³, ¿e za dwa dni bêdzie obradowa³a komisja ds. trudnych
miêdzy obu krajami. I to historycy powinni powiedzieæ politykom, co w tych kwestiach nale¿y
zrobiæ. Przewodnicz¹cy Rady Federacji zaproponowa³ aktywizacjê wspó³pracy miêdzy regionami obu krajów. Poruszy³ tak¿e kwestiê utrudnieñ dla rosyjskich przedsiêbiorców w zwi¹zku
z przyst¹pieniem Polski do strefy Schengen. Pyta³ m.in. o mo¿liwoœci szczególnego potraktowania obwodu kaliningradzkiego.
Marsza³ek B. Borusewicz stwierdzi³, ¿e stosunki gospodarcze miêdzy obu krajami rozwijaj¹ siê niezale¿nie od kontaktów politycznych, mimo i¿ Polska stale wykazuje deficyt w handlu
z Rosj¹. Zdaniem marsza³ka, ten deficyt mo¿na by zmniejszyæ, gdyby Polska mog³a bez przeszkód eksportowaæ ¿ywnoœæ do Rosji. Zaznaczy³, ¿e formalnie takie przeszkody nie istniej¹,
ale kontrole fitosanitarne czêsto utrudniaj¹ eksport. Marsza³ek zapewni³, ¿e Polska nie chce
tworzyæ barier wizowych, ale takie s¹ wymagania pañstw bêd¹cych w Schengen. Doda³, ¿e
Polska jest po rozmowach z Ukrain¹ i w trakcie rozmów z Bia³orusi¹ na temat przygranicznego
ruchu bezwizowego i nie ma przeszkód, by na ten temat rozmawiaæ tak¿e z Rosj¹. Poinformowa³ te¿, ¿e Polska proponuje Unii Europejskiej wzmocnienie wymiaru polityki wschodniej.
Podczas spotkania marsza³ek zaproponowa³ wspó³pracê miêdzy senackimi komisjami:
spraw zagranicznych, polityki spo³ecznej i samorz¹du terytorialnego a ich odpowiednikami
w Radzie Federacji. Zaproponowa³ te¿ objêcie patronatem przez szefów izb wy¿szych rosyjskiego i polskiego parlamentu wspó³pracy miêdzy samorz¹dami obu krajów.
Podczas rozmowy marsza³ek B. Borusewicz poruszy³ tak¿e kwestiê swobodnej ¿eglugi
przez cieœninê Pilawsk¹, która ³¹czy Zalew Wiœlany z wodami Morza Ba³tyckiego.
Przewodnicz¹cy S. Mironow obieca³, ¿e przyjrzy siê kwestii ¿eglugi przez cieœninê. Interesowa³ siê tak¿e Kart¹ Polaka. Podkreœli³, ¿e przy Radzie Federacji powsta³a Rada ds. Rodaków
za Granic¹ i w zwi¹zku z tym chcia³by zapoznaæ siê z polskimi rozwi¹zaniami w tym zakresie.
Podczas pobytu w Warszawie przewodnicz¹cy Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej zosta³ przyjêty przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Rozmówcy
wymienili pogl¹dy na temat aktualnego stanu stosunków polsko-rosyjskich.
Przewodnicz¹cy S. Mironow spotka³ siê tak¿e z prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem.
Rozmawiano przede wszystkim o mo¿liwoœciach œciœlejszej wspó³pracy we wszystkich bilateralnych
komisjach, które wznowi³y pracê po wizycie polskiego premiera w Moskwie (8 lutego br.).
S. Mironow zwróci³ szczególn¹ uwagê na dzia³alnoœæ Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Trudnych.
10 czerwca delegacja Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej
spotka³a siê równie¿ z ministrem spraw zagranicznych Rados³awem Sikorskim i marsza³kiem
Sejmu Bronis³awem Komorowskim.
W Szkole G³ównej Handlowej przewodnicz¹cy S. Mironow wyg³osi³ wyk³ad na temat
rosyjsko-polskich stosunków handlowo-gospodarczych i politycznych oraz bezpieczeñstwa
energetycznego w Europie.
Podczas pobytu w Warszawie delegacja rosyjska z³o¿y³a wieniec pod Mauzoleum
¯o³nierzy Radzieckich.
***
12 czerwca br. wizytê w Senacie RP z³o¿y³ Elmar Mammadyrow, minister spraw
zagranicznych Republiki Azerbejd¿anu. Goœcia przyj¹³ marsza³ek Bogdan Borusewicz.
Podczas spotkania marsza³ek podkreœli³, ¿e Azerbejd¿an zajmuje wa¿n¹ pozycjê w polskiej polityce zagranicznej. Zdaniem marsza³ka B. Borusewicza, œwiadcz¹ o tym czêste wzajemne wizyty polityków polskich i azerskich. Przypomnia³, ¿e w lutym tego roku goœci³ w Polsce
prezydent Ilcham Alijew, a teraz, w czerwcu, z okazji 90. rocznicy ustanowienia parlamentu
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Azerbejd¿anu, do Baku udaje siê delegacja polskiego parlamentu. Marsza³ek doda³, ¿e nasz
kraj zabiega o to, by region Kaukazu sta³ siê wa¿ny dla Unii Europejskiej, dlatego Polska zainicjowa³a proces intensyfikacji wymiaru wschodniego unijnej polityki. Marsza³ek wyjaœni³, ¿e ma
to byæ oferta wspó³pracy dla pañstw Europy Wschodniej.
Minister E. Mammadyrow zaznaczy³, ¿e stosunki polsko-azerskie maj¹ d³ug¹ tradycjê.
W Azerbejd¿anie ¿y³o i pracowa³o wielu Polaków: architektów, in¿ynierów, nafciarzy, a wiêc do
sukcesu Azerbejd¿anu przyczynili siê tak¿e Polacy. Podziêkowa³ za niezmienn¹ politykê Polski wobec Azerbejd¿anu i poparcie jego integralnoœci terytorialnej, a tak¿e za wymiar wschodni
polityki UE.
„Jeœli Traktat z Lizbony wejdzie w ¿ycie, Unia bêdzie prowadzi³a wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i energetyczn¹ i z pewnoœci¹ zwiêkszy siê rola UE w tej czêœci œwiata” - powiedzia³ marsza³ek B. Borusewicz. Dlatego chcemy budowaæ projekt dotycz¹cy wschodniego wymiaru
polityki s¹siedztwa. Zdaniem marsza³ka, Unia mo¿e mieæ dobry wp³yw na sytuacjê w miejscach zagro¿onych konfliktami.
Wed³ug ministra E. Mammadyrowa, jego kraj z radoœci¹ powita³ tê polsk¹ inicjatywê,
bo ona oznacza, ¿e Azerbejd¿an bêdzie siê powoli, ale systematycznie przybli¿a³ do Unii.
Politycy rozmawiali ponadto o rezultatach Miêdzynarodowego Szczytu Energetycznego
w Kijowie, o kolejnym takim szczycie, który odbêdzie siê w listopadzie br. w Baku, a tak¿e o mo¿liwoœciach wspó³pracy w sektorze energetycznym i inwestycjach w innych obszarach gospodarki.
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5 czerwca br., w dniu obchodzonym po raz pierwszy jako „Dzieñ szko³y bez przemocy”,
marsza³ek Bogdan Borusewicz przyj¹³ w Senacie grupê uczniów bior¹cych udzia³
w programie „Szko³a bez przemocy” oraz organizatorów tej akcji, reprezentuj¹cych grupê
wydawnicz¹ Polskapresse i Media Regionalne oraz Fundacjê Grupy Telekomunikacji Polskiej.
W spotkaniu wziêli tak¿e udzia³ senatorowie: W³adys³aw Sidorowicz – przewodnicz¹cy
Komisji Zdrowia, Mieczys³aw Augustyn – przewodnicz¹cy Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Piotr Wach – wiceprzewodnicz¹cy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Marsza³ek Senatu otrzyma³ od organizatorów akcji ksiêgê „Razem przeciw przemocy”,
zawieraj¹c¹ 200 tys. podpisów z³o¿onych pod listem otwartym do w³adz RP. W liœcie uczniowie, nauczyciele i rodzice apeluj¹ do w³adz Polski o pomoc i wspó³pracê w dzia³aniach zmniejszaj¹cych poziom przemocy i poprawiaj¹cych sytuacjê w polskich szko³ach.
Podczas spotkania organizatorzy programu „Szko³a bez przemocy” przedstawili cel tej
inicjatywy i podejmowane dzia³ania zmierzaj¹ce do zlikwidowania przemocy i agresji szkolnej.
Jak stwierdzi³ marsza³ek B. Borusewicz, akcje zwalczaj¹ce przemoc w szkole, mimo ¿e
nie przynosz¹ natychmiastowych rezultatów, s¹ bardzo potrzebne. „S¹ to dzia³ania d³ugofalo-
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we i zobowi¹zuj¹ nas, abyœmy siê takimi problemami tak¿e zajmowali i myœleli o tym, w jaki
sposób od strony prawnej ograniczyæ przemoc w szkole” – podkreœli³.
W opinii marsza³ka Senatu, przemoc, która ma miejsce w szko³ach, bardzo oddzia³uje na
psychikê dzieci. Dlatego, jego zdaniem, doroœli powinni podj¹æ wszelkie mo¿liwe dzia³ania,
aby wyeliminowaæ ca³kowicie przemoc wœród dzieci i m³odzie¿y.
Podczas spotkania marsza³ek B. Borusewicz i uczestnicz¹cy w spotkaniu senatorowie
zadeklarowali podjêcie niezbêdnych dzia³añ legislacyjnych, które pomog¹ rozwi¹zaæ problem
przemocy w szkole.
W prowadzonym od wiosny 2006 r. programie „Szko³a bez przemocy” uczestniczy 1, 4 mln
uczniów i 5 tys. szkó³. Ksiêgê „Razem przeciw przemocy” otrzymali prezydent Lech Kaczyñski,
premier Donald Tusk i marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski.
***
W dniach 5 i 6 czerwca br. w Wilnie wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski wzi¹³
udzia³ w miêdzynarodowej konferencji „Upadek muru berliñskiego: od Budapesztu do
Wilna. Opór wobec re¿imów totalitarnych – wspó³praca i rezultaty”.
W spotkaniu, które otworzy³ prezydent Litwy Valdas Adamkus, wziêli udzia³ m.in. przewodnicz¹cy Sejmasu Ceslovas Jursenas, by³y prezydent Estonii Arnold Ruutel, eurodeputowani
Vytautas Landsbergis i Christopher Beazley, deputowany do niemieckiego Bundestagu Markus Meckel, rosyjski obroñca praw cz³owieka Siergiej Kowaliow, Stanis³aw Szuszkiewicz – by³y
przewodnicz¹cy bia³oruskiego parlamentu oraz Ella Poliakowa – przewodnicz¹ca rosyjskiego
Komitetu Matek ¯o³nierzy.
Wicemarsza³ek Z. Romaszewski podczas panelu „Wyzwolenie narodów i kryzys totalitaryzmu. Okres pierestrojki 1980–1991 (od powstania Solidarnoœci do upadku Zwi¹zku Sowieckiego)” przedstawi³ historiê walki o niepodleg³oœæ Polski w latach 1944–1989. Jak mówi³,
w polskiej œwiadomoœci i tradycji spo³ecznej ukszta³towa³a siê umiejêtnoœæ dzia³ania w konspiracji. Ta cecha leg³a u podstaw fenomenu na skalê ca³ego obozu socjalistycznego, którym by³
10–12-milionowy ruch spo³eczny „Solidarnoœæ”.
Wicemarsza³ek Senatu przypomnia³, ¿e w Polsce ju¿ od 1945 r. trwa³ opór wobec komunizmu. Dzia³ania zbrojne usta³y trzy lata póŸniej, ale – tak jak na Litwie – ostatnie oddzia³y walczy³y do 1956 r. Koniec stalinizmu przyniós³ krótki okres oczekiwania na to, co uda siê
uzyskaæ. Ju¿ w 1957 r. by³o oczywiste, ¿e nie mo¿na liczyæ na ustêpstwa „w³adzy ludowej”. Od
pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych rozwija³y siê struktury opozycyjne o inteligenckim rodowodzie
i „charakterze towarzyskim”. W 1968 r. „komandosi” skupieni wokó³ Jacka Kuronia zaaran¿owali szeroki, spontaniczny sprzeciw spo³eczny. O innych dzia³aniach mo¿na by³o dowiedzieæ
siê z procesów „taterników”, oskar¿onych o kolporta¿ nielegalnych wydawnictw, i „Ruchu”, który przygotowywa³ wysadzenie pomnika Lenina w Poroninie. Systemowi i w³adzy autorytarnej,
uzale¿nieniu od ZSRS i z³ej sytuacji materialnej sprzeciwiali siê tak¿e polscy robotnicy. Wyrazem ich buntu by³y wydarzenia w Radomiu i Ursusie w 1976 r. Wtedy jawn¹ dzia³alnoœæ podj¹³
Komitet Obrony Robotników, który zorganizowa³ pomoc materialn¹ i prawn¹ dla ofiar represji.
Sukcesem komitetu by³o uwolnienie w 1977 r. wszystkich represjonowanych. Wkrótce, gdy to
œrodowisko okrzep³o, powsta³ Komitet Samoobrony Spo³ecznej KOR, a nastêpnie autonomiczne struktury: wolne zwi¹zki zawodowe, ROPCIO, Studencki Komitet Solidarnoœci czy „Nova”. Wa¿n¹ rolê odegra³o Biuro Interwencji, autoryzowane przez KOR. Jego powstaniu
przyœwieca³a idea obrony praworz¹dnoœci i praw cz³owieka. Znacz¹cy impuls da³a wizyta Jana
Paw³a II w 1979 r., kiedy Polacy poczuli siê silni. Ten potencja³ przyczyni³ siê do powstania
w 1980 r. 10-milionowego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”, którego program dotyczy³
nie tylko praw pracowniczych, ale te¿ politycznych.
Wicemarsza³ek Z. Romaszewski mówi³ tak¿e o wspó³pracy opozycji w ramach obozu socjalistycznego, której ukoronowaniem by³a „Odezwa do narodów ZSRR”, uchwalona na I ZjeŸdzie NSZZ „Solidarnoœæ”. Przypomnia³ tak¿e, ¿e w 1988 r. nawi¹zano kontakty z Litw¹.
„Sajudis” wspó³pracowa³ z Komisj¹ Interwencji i Praworz¹dnoœci NSZZ „Solidarnoœæ”. Wice-
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marsza³ek mówi³ równie¿ o miêdzynarodowej konferencji praw cz³owieka w Krakowie, na któr¹
przyjechali obecny minister spraw zagranicznych Litwy Petras Vaitekunas i litewski eurodeputowany Arunas Degutis. Uchwa³a koñcowa przewidywa³a kolejn¹ edycjê konferencji w Wilnie.
Uniemo¿liwi³a to blokada Litwy po wydarzeniach 1990 r. Za zgod¹ mera Anatolija Sobczaka
druga konferencja odby³a siê w Leningradzie.
***
9 czerwca br. w Senacie, z inicjatywy wicemarsza³ka Zbigniewa Romaszewskiego, odby³a siê konferencja naukowa „Jednostka przeciw totalitaryzmowi – w 60. rocznicê zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego”. Sesjê poœwiêcon¹ ¿yciu i dzia³alnoœci rotmistrza
W. Pileckiego zorganizowa³a Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci we wspó³pracy
z Instytutem Pamiêci Narodowej i Stowarzyszeniem „Dolnoœl¹ska Inicjatywa Historyczna”.
Otwieraj¹c konferencjê, wicemarsza³ek Z. Romaszewski, podkreœli³, ¿e to¿samoœæ narodowa to jêzyk i historia. Jak stwierdzi³, w sztafecie pokoleñ nale¿y przekazywaæ pamiêæ
o bohaterach, których biografie, tak jak w wypadku rotmistrza W. Pileckiego, s¹ wzorcem patriotyzmu. „Rotmistrz Pilecki jest dla nas wzorem i inspiracj¹. Cz³owiekiem zdolnym podj¹æ
i do koñca ¿ycia prowadziæ walkê o woln¹ Polskê” – mówi³ wicemarsza³ek Senatu.
Wojciech Myœlecki, prezes Stowarzyszenia „Dolnoœl¹ska Inicjatywa Historyczna”,
wspó³organizuj¹cego obchody rocznicy œmierci rotmistrza zaznaczy³, jak bardzo cieszy go zainteresowanie postaci¹ W. Pileckiego. „Nasze stowarzyszenie powsta³o, aby przywracaæ zbiorowej pamiêci to, co zosta³o utracone lub usuniête. Tak by³o w okresie komunizmu z postaci¹
rotmistrza W. Pileckiego, dlatego tak wa¿ne jest teraz przekazywanie pe³nej prawdy o jego dokonaniach” – podkreœli³. Przypomnia³ tak¿e s³owa marsza³ka Józefa Pi³sudskiego: „byæ zwy-
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ciê¿onym i nie ulec to znaczy zwyciê¿yæ”. Zdaniem W. Myœleckiego, Pilecki nigdy nie uleg³
i dlatego w pe³ni zas³uguje na miejsce w zbiorowej pamiêci Polaków.
Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej Janusz Kurtyka podkreœli³, ¿e popularyzacja wzorców spo³ecznych i obywatelskich jest zadaniem pañstwa.
„Rotmistrz Pilecki by³ ¿o³nierzem, obywatelem i bohaterem. Ca³e ¿ycie wype³nia³ swój
obowi¹zek i nigdy nie uchybi³ godnoœci munduru. Zrobi³ du¿o wiêcej ni¿ Polska mog³aby od
swojego oficera wymagaæ – poœwiêci³ dla niej wszystko” – powiedzia³ prezes Instytutu Pamiêci
Narodowej Janusz Kurtyka. Jak podkreœli³ w swoim wyst¹pieniu, popularyzacja wzorców spo³ecznych i obywatelskich jest zadaniem pañstwa.
P³k Jerzy WoŸniak, honorowy prezes Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy, przypomnia³, ¿e
do dziœ nie jest znane miejsce pochówku rotmistrza W. Pileckiego, a tak¿e anonimowy pozostaje mocodawca wyroku œmierci, jaki na nim wykonano. Za obowi¹zek Polaków uzna³
odkrycie prawdy.
Obecni na sesji historycy: Jacek Paw³owicz z IPN, Adam Cyra z Pañstwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau oraz Wies³aw Jan Wysocki z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, przedstawili sylwetkê rotmistrza W. Pileckiego.
Dr A. Cyra omówi³ raport obrazuj¹cy okres dobrowolnego pobytu W. Pileckiego w obozie
Auschwitz. O ostatnich latach dzia³alnoœci rotmistrza i pope³nionym na nim w 1948 r. mordzie
mówi³ prof. W.J. Wysocki.
Senack¹ sesjê zorganizowano w zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku 60. rocznic¹ œmierci
rotmistrza W. Pileckiego, organizatora ruchu oporu w Auschwitz i ¿o³nierza armii Andersa. Wziêli
w niej udzia³ byli wiêŸniowie Auschwitz-Birkenau oraz syn i córka rotmistrza W. Pileckiego.
Konferencja wpisa³a siê w cykl imprez organizowanych przez Instytut Pamiêci Narodowej w ca³ej Polsce w celu upamiêtnienia tej wybitnej postaci. Podczas sesji zaprezentowano m.in. stronê internetow¹, przygotowan¹ przez instytut. W ramach upamiêtnienia
rocznicy do m³odzie¿y skierowano specjalny pogram edukacyjny, w Alejach Ujazdowskich
w Warszawie zaprezentowano wystawê plenerow¹, a we wrzeœniu br. zostanie wydany album
pami¹tkowy.
Konferencja by³a kolejn¹ inicjatyw¹ podejmowan¹ przez Senat, zwi¹zan¹ z bohatersk¹
postaci¹ rotmistrza W. Pileckiego. Na swoim 11. posiedzeniu Izba podjê³a uchwa³ê w sprawie
uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamiêci zbiorowej Polaków. Uchwa³¹ uczczono pamiêæ oficera, który zas³yn¹³ m.in. tym, ¿e dobrowolnie da³
siê uwiêziæ w obozie koncentracyjnym Auschwitz, aby przekonaæ siê naocznie o panuj¹cych
tam warunkach i o planach masowej zag³ady ¯ydów. W. Pilecki organizowa³ wœród wiêŸniów
ruch oporu, a nastêpnie zbieg³ z obozu. PóŸniej walczy³ m.in. w Powstaniu Warszawskim.
Po zakoñczeniu wojny i opuszczeniu oflagu Murnau rotmistrz W. Pilecki wst¹pi³ do II Korpusu Polskiego gen. W³adys³awa Andersa, gdzie s³u¿y³ jako oficer wywiadu. W grudniu 1945 r.
wróci³ do Polski. Jego zadaniem by³a m.in. pomoc w legalizacji dokumentów ¿o³nierzy podziemia, a tak¿e u³atwienie ucieczki na zachód tym, którym grozi³a œmieræ z r¹k NKWD i tworz¹cych siê s³u¿b bezpieczeñstwa PRL. Zosta³ aresztowany przez UB w maju 1947 r.
Postawiono mu zarzuty szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu i przygotowywanie zamachów
na dygnitarzy Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego.
Podczas œledztwa by³ torturowany w wiêzieniu przy ul. Rakowieckiej, w Warszawie.
W maju 1948 r. s¹d wojskowy skaza³ go na œmieræ przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano 25 maja
1948 r. w wiêzieniu na warszawskim Mokotowie. Cia³a nie wydano rodzinie i nie wiadomo,
gdzie je pochowano.
Senatorowie w swojej uchwale napisali, ¿e za czasów PRL „niemal uda³o siê zniszczyæ
pamiêæ” o rotmistrzu W. Pileckim. A po 1990 r., mimo starañ wielu osób i mimo poœmiertnego
odznaczenia go w 2006 r. Orderem Or³a Bia³ego przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego, nadal
niewielu Polaków dowiedzia³o siê, kim by³ Witold Pilecki i co zrobi³. Dlatego Senat postanowi³
w³¹czyæ siê w uczczenie W. Pileckiego w 60. rocznicê jego œmierci.
***
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11 czerwca br. w Warszawie ods³oniêto pomnik poœwiêcony poleg³ym na s³u¿bie
funkcjonariuszom Biura Ochrony Rz¹du. Przed pomnikiem z wmurowan¹ tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ ppor. Bartosza Orzechowskiego, oficera, który w paŸdzierniku 2007 r. zgin¹³ w zamachu terrorystycznym w Iraku, z³o¿ono wieñce.
W uroczystoœciach uczestniczyli m.in. marsza³ek Sejmu Bronis³aw Komorowski i wicemarsza³ek Senatu Krystyna Bochenek, premier Donald Tusk, wicepremierowie Waldemar
Pawlak i Grzegorz Schetyna, szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego W³adys³aw Stasiak oraz
rodzina ppor. B. Orzechowskiego.
Podczas uroczystoœci z okazji obchodzonego 12 czerwca œwiêta BOR kilku oficerom
wrêczono nadane przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego medale za d³ugoletni¹ s³u¿bê.
Wczeœniej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona zosta³a msza w intencji funkcjonariuszy i pracowników biura.
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