
Warszawa, dnia 6 czerwca 2011 r. 

 
Podsumowanie działalności zespołów senackich i parlamentarnych 

VII kadencji obsługiwanych przez Kancelarię Senatu do końca 2010 r. 

(synteza sprawozdań przedstawionych przez przewodniczących) 

Uwagi ogólne 

 

          Ten materiał stanowi syntezę sprawozdań, złoŜonych przez przewodniczących 

zespołów senackich i parlamentarnych, obsługiwanych przez Kancelarię Senatu. 

Przewodniczący zespołów składają coroczne sprawozdania stosownie do dyspozycji 

Prezydium Senatu. Przedstawiana tu synteza sprawozdań koncentruje się na działalności 

zespołów w 2010 r. na tle dotychczasowej ich pracy w tej kadencji. 

Wykorzystując uprawnienia wynikające z  art. 17 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o 

wykonywaniu mandatu posła i senatora, art. 8 Regulaminu Sejmu RP i art. 21 Regulaminu 

Senatu RP, posłowie VI kadencji Sejmu RP i senatorowie VII kadencji Senatu RP 

zorganizowali dotąd 69 Zespołów, z czego w 39 aktywnie działają senatorowie. Zespoły 

zajmują się róŜnorodną tematyką społeczną, gospodarczą bądź regionalną. Szeroka formuła 

parlamentarnego (senackiego) zespołu pozwala na zajmowanie się bieŜącymi problemami  

branŜ i regionów niezaleŜnie od kalendarza prac ustawodawczych.     

Obecnie senatorowie uczestniczą w pracy 6 zespołów senackich i 32 zespołów 

parlamentarnych. 16 zespołów z udziałem senatorów  obsługuje nasza kancelaria, pozostałe 

korzystają z administracyjnego wsparcia Biura Obsługi Posłów Kancelarii Sejmu. Obsługa 

administracyjna zespołów senackich i parlamentarnych w przybliŜeniu odpowiada wsparciu, 

jakiego sekretariaty udzielają komisjom senackim i sejmowym. Spośród zespołów 

wspieranych przez Kancelarię Senatu Gabinet Marszałka zajmuje się Parlamentarnym 

Zespołem do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pozostałe 15 korzysta ze 

wsparcia  Biura Spraw Senatorskich. Biuro Spraw Senatorskich zapewnia obsługę: 

1. Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

2. Senackiego Zespołu ds. Sportu  
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3. Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia  

4. Senackiego Zespołu Górnictwa  

5. Senackiego Zespołu Infrastruktury  

6. Senackiego Zespołu StraŜaków  

7. Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego  

8. Parlamentarnego Zespołu "Blok dla Lubelszczyzny"  

9. Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju  

10. Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych  

11. Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego  

12. Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego  

13. Parlamentarnego Zespołu „Mazury Cud Natury” (od 2011 r.) 

14. Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej (od 2011 r.) 

15. Parlamentarnego Zespołu Polska – Rosja – Gospodarka (od maja 2011 r.) 

Jako apolityczne grupy zrzeszające parlamentarzystów, Zespoły realizowały 

cele określone w regulaminach wewnętrznych samodzielnie ustalonych i akceptowanych 

przez Prezydium Senatu. Zespoły pracowały głównie na terenie parlamentu, organizując 

tematyczne wystawy, pokazy filmowe, zajmując stanowiska na temat inicjatyw społecznych, 

występując z apelami, prowadząc seminaria oraz zwołując konferencje problemowe, których 

kilka zostało utrwalonych w wydawnictwach Kancelarii Senatu składających się na serię 

siedmiu dotąd wydanych „Zeszytów Zespołów Senackich” (ósmy zeszyt w druku, kolejne w 

przygotowaniu).  
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Zespoły podejmowały inicjatywy w terenie, uczestnicząc w obchodach ogólnokrajowych  

i lokalnych rocznic wydarzeń historycznych. Organizowały takŜe konkursy wiedzy  

o parlamencie, historii i kulturze regionów, obejmowały honorowe patronaty. Senatorowie 

działający w Zespołach brali równieŜ udział w charytatywnych imprezach sportowych, 

reprezentując w nich Izbę WyŜszą Parlamentu. W wyniku działań zespołów podjęto szereg 

prac nad formalnymi udoskonaleniami w wielu dziedzinach, efektem czego było m.in. 

doprowadzenie do podjęcia przez Senat inicjatywy legislacyjnej (w sprawie nowelizacji 

ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzającej moŜliwość powoływania gminnych rad 

seniorów). Zespoły nawiązywały współpracę z innymi organami administracji rządowej, 

jednostkami samorządu terytorialnego, podobnymi grupami parlamentarnymi innych państw, 

właściwymi komisjami Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, środowiskami 

naukowymi, uczelniami wyŜszymi i innymi organizacjami,  których działalność jest bliska  

celom Zespołów. 

  Zespoły senackie i parlamentarne, których administracyjną obsługę zapewnia Kancelaria 

Senatu, odbyły w obecnej kadencji (do dnia 23 maja 2011 r.) ponad 120 posiedzeń, 

zorganizowanych zostało 18 konferencji tematycznych, 6 wystaw i 3 pokazy filmowe. 

 

 

 

 

Po  projekcji filmu o Gdyni (Zespół Kaszubski) 
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Otwarcie wystawy  

 

 

 

Posiedzenie zespołu 

 

23 maja 2011 r. jedynie 7 senatorów nie naleŜało do Ŝadnego zespołu senackiego lub 

parlamentarnego. Do jednego zespołu naleŜało 18 senatorów, do dwóch - 21, do trzech – 26, 

do 4 i więcej -  28 senatorów. Obecnie najliczniejszy jest Senacki Zespół StraŜaków, pracuje 

w nim 34 senatorów. 
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Statystyka uczestnictwa senatorów w zespołach 

 

 

Informacja o pracy poszczególnych Zespołów 

 

 

Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

 

Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego został utworzony 6 sierpnia 2008 

roku, w celu podejmowania i wsparcia inicjatyw zmierzających do zwiększenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i minimalizacji kosztów społecznych i ekonomicznych 

wypadków drogowych.  

W roku 2008 Zespół przy współpracy z Departamentem Transportu Drogowego  

w Ministerstwie Infrastruktury badał uregulowania prawne poruszania się quadów po 

drogach. Senatorowie zapoznali się ze stanem obecnym i planami rozwoju Wojewódzkich 

Ośrodków Ruchu Drogowego. Zespół omówił problematykę tak zwanej „Ustawy Radarowej” 

(druk sejmowy 925 – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Omówiono plany utworzenia Centrum 

Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, jego działanie i źródło finansowania. 
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Podjęto dyskusję na temat odpowiedzialności karnej właścicieli pojazdów oraz osób 

prowadzących je w odniesieniu do mandatu wystawionego na podstawie zdjęcia z fotoradaru. 

Zespół współpracował z Senackim Zespołem Górnictwa, Senackim Zespołem Infrastruktury 

oraz Senackim Zespołem StraŜaków. 

 

Posiedzenie Zespołu BRD  

 

W roku 2009 Zespół uczestniczył nadal w debacie na temat automatycznego systemu 

nadzoru ruchu drogowego. Na posiedzenia zapraszano przedstawicieli Ministerstwa 

Infrastruktury i Inspekcji Transportu Drogowego, omawiano programy zwiększenia 

bezpieczeństwa w świetle prawa UE.  Zespół wracał do koncepcji utworzenia Centrum 

Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, analizując  źródła finansowania projektu. 

Szczególną uwagę zwrócono na techniczne moŜliwości, z jakich moŜna skorzystać przy 

postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w sprawach o naruszenie przepisów ruchu 

drogowego. Korzystając z pomocy  Zarządu Transportu Miejskiego, Zespół zapoznał się  

z szansami i barierami rozwoju publicznego transportu zbiorowego na przykładzie 

aglomeracji warszawskiej. Zbadano aktualny stan przepisów odnoszących się do transportu 

publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł jego finansowania, w tym takŜe 

finansowania kolei przez miasto stołeczne Warszawę. Zespół wraz z Ministerstwem 

Sprawiedliwości przeprowadził analizę zebranych danych statystycznych, dotyczących 

wypadków na drogach, zebranych w policyjnym systemie Temida, przeanalizował równieŜ 

dane Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu (Urzędu Statystycznego Komisji 

Europejskiej) oraz Eurojustu (Europejskiego Urzędu na Rzecz Poszerzania Współpracy 

Sądowniczej). W dniu 9 grudnia 2009 r. Zespół zorganizował konferencję na temat: 

„MoŜliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych”. W trakcie 



 7 

konferencji omawiano zagadnienie bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych  

w kontekście przepisów technicznych i w świetle badań Krajowej Rady Bezpieczeństwa 

Ruchu. Zapoznano się takŜe z pilotaŜowym programem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i testami zderzeniowymi barier drogowych. 

  

Wspólne posiedzenie Zespołów BRD i StraŜaków 

 

W dniu 21 lipca 2010 r. odbyło się seminarium „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym osób 

z niepełnosprawnościami" współorganizowane przez Senacki Zespół Infrastruktury, Senacki 

Zespół StraŜaków oraz Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych.  24 listopada 2010 r. 

odbyło się spotkanie Senackiego Zespołu StraŜaków i Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego z przedstawicielami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 

Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony PrzeciwpoŜarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, 

Biura Zarządu Głównego Związku Ochotniczych StraŜy poŜarnych RP, Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Komendy 

Głównej Państwowej StraŜy PoŜarnej poświęcone tematyce rozwoju ratownictwa drogowego. 

Przeprowadzono dyskusję na temat wprowadzania w Ŝycie „ustawy radarowej” (ustawa z dnia 

2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym), omówiono takŜe sprawy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, badania lekarskie dotyczące tzw. kurzej 

ślepoty, pakiet zdrowotny dla straŜaków i współpracę słuŜb ratunkowych i poŜarniczych 

podczas wezwań do wypadków. 
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W roku 2011 zespół omawiał sprawy edukacji dzieci i młodzieŜy w zakresie 

bezpiecznego korzystania z publicznej przestrzeni komunikacyjnej. 

 

Senacki Zespół ds. Sportu 

 

Zespół został utworzony 7 lutego 2008 roku, w celu aktywizowania działań 

zmierzających do poprawy sytuacji polskiego sportu, w szczególności młodzieŜowego, 

akademickiego, kwalifikowanego, amatorskiego i infrastruktury sportowej poprzez 

inicjowanie dyskusji na temat waŜnych spraw dla sportu, podejmowanie inicjatyw 

ustawodawczych oraz występowanie z wnioskami do komisji Senatu RP i Sejmu RP oraz 

opiniowanie dokumentów, propozycji decyzji oraz projektów rozwiązań prawnych. Zespół 

planuje równieŜ organizowanie konferencji i seminariów oraz organizowanie róŜnych form 

rywalizacji sportowej parlamentarzystów. W 2008 r. powstała Senacka DruŜyna Piłkarska,  

do której akces zgłosiło 28 senatorów. DruŜyna piłkarska organizuje regularne treningi 

(we wtorki przed posiedzeniami Senatu), rozgrywa teŜ mecze piłki noŜnej.  

W roku 2008 r. członkowie Zespołu omówili propozycję poparcia przez Zespół 

promocji dwóch miast – Chorzowa i Krakowa jako alternatywnych miejsc, w których 

mogłyby się odbywać mecze piłki noŜnej w czasie finałów Mistrzostw Europy w Piłce 

NoŜnej Euro 2012.  Gościem zespołu był Grzegorz Lato, prezes Polskiego Związku Piłki 

NoŜnej, wypytywany o przygotowania do EURO 2012.  

 

 

Senacka druŜyna piłkarska na spotkaniu z  ś.p. Marszałek Krystyną Bochenek 
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W roku 2009 senacka druŜyna piłkarska wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju 

Piłki NoŜnej o Puchar Prezydent m. st. Warszawy, Zespół wizytował Narodowe Centrum 

Sportu w Warszawie. Podczas posiedzenia odbyła się prezentacja multimedialna projektu 

oraz przedstawienie harmonogramu prac budowlanych. Zespół wizytował teŜ plac budowy 

Stadionu Narodowego w Warszawie (wizytę ponowił w 2011 r.). 16 października 2010 r.  

 na stadionie miejskim im. Edwarda Szymkowiaka w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej odbył się 

charytatywny mecz piłki noŜnej pomiędzy reprezentantami Senatu RP a przedstawicielami 

senatów uczelni polskich. Była to juŜ druga edycja meczu „Senat kontra Senat”. Senatorowie 

zwycięŜyli wynikiem 3:0. Kolejny taki mecz odbył 4 czerwca 2011 r.  

Po zwycięskim meczu w 2010 r. 

 

 

 

Senacki Zespół ds. Wychowania Młodego Pokolenia 

 

Zespół został utworzony 28 listopada 2007 roku w celu podejmowania działań  

na rzecz dobrego wychowania dzieci i młodzieŜy we współpracy z komisjami Senatu i Sejmu 

RP, z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, 

środowiskami naukowymi i opiniotwórczymi.  

W roku 2008, w czerwcu zespół zorganizował  konferencję pt. „ZagroŜenia 

wychowawcze XXI wieku”. W grudniu 2008 roku Zespół spotkał się  z Ministrem Markiem 

Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka. .  
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Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia 

 

W roku 2009 Zespół,  w ramach działań nakierowanych na tworzenie właściwych 

warunków wychowania młodego pokolenia  m.in. odbył b. ciekawe i owocne spotkanie  

z liderami NiezaleŜnego Zrzeszenia Studentów. Inne działania zespołu były równieŜ 

podporządkowane celom, zarysowanym w uchwale poświęconej tworzeniu właściwych 

warunków wychowania młodego pokolenia.  

 

Senacki Zespół Górnictwa 

 

Senacki Zespół Górnictwa zespół został utworzony 28 marca 2008 roku, w celu wsparcia 

modernizacji polskiego górnictwa w interesie harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju, 

ochrony interesów przedsiębiorstw górniczych i nabywców kopalin, ochrony bezpieczeństwa 

energetycznego państwa.  

Członkowie zespołu, wspólnie z Senackim Zespołem Infrastruktury, odbyli  trzy wspólne 

posiedzenia poświęcone między innymi problematyce kruszyw w budownictwie 

komunikacyjnym – kluczowemu problemowi obecnych inwestycji komunikacyjnych. 

Zespół m.in. badał bilans kruszyw w świetle inwestycji kolejowych oraz potrzeby surowcowe 

programu budowy kolei duŜych prędkości. Zajmował się równieŜ, z Zespołem Infrastruktury i 

Zespołem StraŜackim, sprawami transportu materiałów niebezpiecznych (wybuchowych) 

niezbędnych do produkcji górniczej. 
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Wspólne posiedzenie zespołów: Górniczego, StraŜackiego i Infrastruktury 

  

 

Zespół Górniczy analizował równieŜ problematykę prawnego statusu metanu w świetle  

Prawa geologicznego i górniczego. Dyskutowano, z udziałem przedstawicieli środowiska 

górniczego, dlaczego w Polsce nie otwiera się nowych kopalń, nie ułatwia się teŜ dostępu 

do nowych pokładów węgla. Badano, jaka jest wielkość importu węgla kamiennego do 

Polski, jakie są kierunki importu. Omawiano takŜe, jakie będą dostawy gazu do Polski na 

przełomie 2009/2010 r., jaki jest stan ich zapasów.  Zespół w dniu 1 grudnia 2009 r. 

zorganizował konferencję na temat „Bezpieczeństwa w kopalniach”, z udziałem posłów i 

senatorów zainteresowanych tematyką górnictwa, dyrektorów centrów wydobywczych i 

kopalni oraz przedstawicieli Porozumienia Producentów Węgla Kamiennego.  

 28 czerwca 2010 r. członkowie Senackiego Zespołu Górnictwa udali się do kopalni  

i elektrowni w Bełchatowie. Członkom zespołu przedstawiono multimedialne prezentacje 

dotyczące kopalni i jej najbliŜszego otoczenia oraz elektrowni po czym odbył się zjazd na 

dół wyrobiska kopalnianego i wizytacja bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów.  
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Kopalnia w Bełchatowie 

 

 

Senacki Zespół Infrastruktury 

 

Zespół został utworzony 6 lutego 2008 roku w celu podejmowania działań  

na rzecz wsparcia modernizacji polskiego transportu w interesie harmonijnego rozwoju 

gospodarczego kraju poprzez modernizację polskiego transportu, ochronę interesów 

pasaŜerów i innych nabywców usług przewozowych, ochronę integralności polskiego 

systemu transportowego, wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej kraju. Prócz spotkań 

współorganizowanych z innymi  zespołami Senacki Zespół Infrastruktury analizował  projekt 

nowelizacji Prawa zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem  kolejnictwa,  

zapoznał się z doświadczeniami w zakresie przekształceń własnościowych kolei francuskich 

(omówiono rolę związków zawodowych pracowników państwowych we Francji i dominujące 

tam poglądy o konieczności zachowania kontroli Republiki Francuskiej nad systemem 

transportowym). Senatorowie badali takŜe moŜliwości rozwoju transportu publicznego na 

przykładzie trzydziestu gmin z okolic Warszawy, które zawarły ze stolicą porozumienie 

dotyczące wspólnego biletu. Przez wprowadzenie zintegrowanego transportu miejskiego 

(autobusy, tramwaje, metro i kolej) moŜna zachęcić do zrezygnowania z transportu 

prywatnego, co znacznie zmniejszy natęŜenie ruchu drogowego, skróci czas podroŜy, a takŜe 

ograniczy emisję CO². W trakcie prac Zespołu rozwaŜano program komunalizacji dworców 
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kolejowych. W dniu 20 listopada 2009 r. odbyła się w Senacie konferencja na temat 

„Liberalizacja przewozów pasaŜerskich – koniec PKP czy nowa era pomyślności kolei 

Ŝelaznych?”. Konferencja dotyczyła przewidywanych rezultatów wejścia w Ŝycie przepisów 

określanych jako europejski III pakiet kolejowy. Na pakiet składają się: rozporządzenie  

Nr 1371/2007 oraz dwie dyrektywy – 58/2007 i 59/2007. W dniu 14 grudnia 2009 r. Senacki 

Zespół Infrastruktury wspólnie z Komisją Środowiska, zorganizował w Senacie konferencję 

"Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne". Jej celem było zdiagnozowanie 

głównych przeszkód w budowie polskiej infrastruktury i określenie kierunków poŜądanych 

zmian legislacyjnych w tym zakresie.  W dniu 14 grudnia 2009 r. Senacki Zespół 

Infrastruktury wspólnie z Komisją Środowiska zorganizował konferencję pt. "Ochrona 

środowiska a inwestycje infrastrukturalne". W jej trakcie uzgodniono, Ŝe przedmiotem 

kolejnej konferencji będzie zasygnalizowany przez senatora Mieczysława Augustyna problem 

uczestnictwa osób starszych w ruchu drogowym.  

 

Senacki Zespół StraŜaków 

 

Zespół został utworzony 20 grudnia 2007 roku, w celu propagowania na forum Senatu 

RP problemów ochrony przeciwpoŜarowej, potrzeb Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, 

Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz Obrony Cywilnej Kraju. Uczestniczył w przygotowaniu 

nowelizacji  ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej wprowadzającej istotne zmiany odnoszące 

się do funkcjonowania ochotniczych straŜy poŜarnych. Członkowie tego zespołu 

współorganizowali spotkania dotyczące bezpieczeństwa w komunikacji drogowej i kolejowej 

oraz w górnictwie. Zespół czynnie uczestniczył w obchodach jubileuszowych Ochotniczych 

StraŜy PoŜarnych na terenie całej Polski, m.in. fundując nagrody dla młodzieŜowych druŜyn 

OSP i w dorocznym konkursie sikawek konnych.  

W dniu 14 grudnia 2009 r. miała miejsce konferencja zorganizowana przez Senacki 

Zespół StraŜaków „Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych”.  

W dniu 24 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie Senackiego Zespołu StraŜaków 

i Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z przedstawicielami Krajowej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

PrzeciwpoŜarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Biura Zarządu Głównego Związku 

Ochotniczych StraŜy poŜarnych RP, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
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Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Komendy Głównej Państwowej StraŜy PoŜarnej, 

poświęcone tematyce rozwoju ratownictwa drogowego. 

 

Konferencja straŜacka w Senacie 

 

 

Kaszubski Zespół Parlamentarny 

 

Zespół został utworzony 14 listopada 2007 roku, w celu działania  

na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza. Cele te mają być realizowane przede 

wszystkim poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub 

oraz promocję i upowszechnianie wiedzy o kulturze, języku i historii Kaszub. W dniu  

17 kwietnia 2008 r. w Senacie RP odbyła się konferencja organizowana przez Uniwersytet 

im. Kardynała Wyszyńskiego, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Zespół 

Parlamentarny oraz Senat RP. Tematem konferencji była ratyfikacja Europejskiej Karty 

Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. W dniu 25 czerwca 2008 r. odbyła się 

konferencja Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Kaszubskiego 

Zespołu Parlamentarnego w 150 rocznicę rozpoczęcia osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie. 

Konferencji towarzyszyła wystawa „Kaszubi w Kanadzie”. W dniu 18 lutego 2009 r.  

w Senacie została otwarta wystawa fotograficzna pt. "Autorytety: Lech Bądkowski". 

Wystawa prezentowała sylwetkę gdańskiego opozycjonisty Lecha Bądkowskiego (1920 - 

1984) działacza "Solidarności" - rzecznika Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego  

i sygnatariusza Porozumień Sierpniowych, współzałoŜyciela Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego, załoŜyciela i pierwszego prezesa Klubu Studenckiego "Pomorania", prezesa 

Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich.  Senat RP podjął uchwałę upamiętniającą 

Lecha Bądkowskiego w 25 rocznicę jego śmierci. W dniu 19 marca 2009 r. w Kaplicy 
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Sejmowej odprawiona została pierwsza Msza Święta z elementami kaszubskimi, w intencji 

szybkiej beatyfikacji księdza biskupa Konstantego Dominika. Msza była celebrowana przez 

księdza profesora Henryka Skorowskiego, prorektora Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, i księdza profesora Wojciecha Necla. Kaszubski Zespół 

Parlamentarny objął honorowy patronat nad obchodami „Dnia Jedności Kaszubów”, który 

miał miejsce dnia 22 marca 2009 roku w Bytowie. Kaszubski Zespół Parlamentarny gościł  

w Senacie młodzieŜ z regionu.   

 

Młodzi Kaszubi w Senacie 

 

Zespół interesował się budową masowca „Kaszuby”, ochroną środowiska na terenie Pomorza, 

zabezpieczeniem przeciwpowodziowym obszaru od Gdańska aŜ po Elbląg, gospodarką 

odpadami, wodno – ściekową, programem Natura 2000, obchodami Dni Kaszubskich 

połączonych z sesją naukową o historii, kulturze i sztuce Kaszubów szczecińskich  

z wykorzystaniem reliktów pisma i wzornictwa. 

 

Konferencja zorganizowana przez Zespół Kaszubski 
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Na jednym z posiedzeń poruszono temat dziedzictwa zmarłego w 2010 roku profesora 

Gerarda Labudy oraz biblioteki rodziny Wielopolskich, czyli rodziny jego małŜonki. Profesor 

posiadane zbiory, zgromadzone w Poznaniu ofiarował Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ambicją środowiska regionalnego jest otwarcie 

i pokazanie tych zasobów (zbiorów od czasu średniowiecza).  

Rok 2011 ogłoszony został w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim rokiem Floriana 

Ceynowy. Wyznacza to jeden z kierunków działania Parlamentarzystów z Kaszub w tym 

roku.   

 

Parlamentarny Zespół "Blok dla Lubelszczyzny” 

 

Zespół został utworzony w dniu 31 marca 2008 roku, w celu inicjowania działań  

na rzecz poprawy jakości aktów prawnych dotyczących problematyki regionalnej,  

w szczególności Lubelszczyzny, inicjowania działań na rzecz wszechstronnego rozwoju 

regionu, propagowania i wspierania myśli społecznej, politycznej oraz inicjatyw 

proregionalnych, dbania o zachowanie walorów środowiska naturalnego Lubelszczyzny oraz 

promowania turystyki, agroturystyki i rozwoju edukacji rolnej. Członkowie Zespołu 

prowadzili indywidualnie działalność w regionie. Zespół zajął stanowisko w kwestii 

przywrócenia w „Projekcie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” realizacji budowy 

drogi ekspresowej S-17 na odcinku Lublin – Kurów wraz z obwodnicą Lublina. 

 

Parlamentarny Zespól ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju 

 

Zespół został utworzony 18 grudnia 2007 roku w celu podejmowania działań  

na rzecz dobrego wychowania dzieci i młodzieŜy, prowadzonego w ramach organizacji 

harcerskich w Polsce oraz wspierania harcerstwa poza Polską. Organizował obchody  Roku 

Andrzeja i Olgi Małkowskich (uchwała z dnia 7 lutego 2008 r.) Omawiał inicjatywę 

uchwalenia Ustawy o ruchu harcerskim. Z inicjatywy przewodniczącego Zespołu, senatora 

Kazimierza Wiatra, Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Głównej Kwatery 

Związku Harcerstwa Polskiego, w maju 2008 roku, w Gmachu Senatu odbyła się konferencja 

"Patriotyzm jutra, wyzwania współczesnego harcerstwa. Rola harcerstwa w państwie". 

Konferencja była elementem  obchodów Roku Andrzeja i Olgi Małkowskich.  
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Zespół Harcerski u marszałka Sejmu 

 

Zespół odbył posiedzenia z udziałem Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego, Pani 

Małgorzaty Sinicy,  Naczelniczki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Pani Marii 

Brzeskiej-Deli, Naczelnika Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Pana Radosława 

Podogrodzkiego i Przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Pana Michała 

Butkiewicza.  

 

Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych 

 

Zespół został utworzony 25 czerwca 2008 roku, w celu kreowania zintegrowanej  

i długookresowej polityki na rzecz osób starszych, inspirowania władz publicznych  

do tworzenia ustawodawstwa zabezpieczającego prawa osób starszych oraz realizację  

ich aspiracji i potrzeb, zachęcania do stworzenia wspólnej krajowej reprezentacji organizacji  

i instytucji działających w środowisku osób starszych, nawiązania współpracy z Intergrupą  

ds. Osób Starszych Parlamentu Europejskiego - AGE Platform oraz innymi zagranicznymi 

i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób starszych. 

Rozpoczęto pracę nad utworzeniem ogólnokrajowej bazy organizacji seniorskich.  

7 października 2008 r. w Senacie odbyła się sesja V Ogólnopolskiej Konferencji 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku "III wiek w XXI wieku", na którą przybyło około  
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stu osiemdziesięciu przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku  z całej Polski oraz 

reprezentanci UTW z zagranicy. Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych był inicjatorem 

inicjatywy ustawodawczej mającą na celu zmianę art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, wprowadzającej zmiany umoŜliwiające tworzenie obok 

młodzieŜowych rad gminy - gminnych rad seniorów.  Przewodniczący Zespołu uczestniczył 

w pracach grupy ekspertów do spraw seniorskich z Polski i Niemiec w Berlinie w dniach 16 – 

18 listopada 2008 r. oraz  w dniach 1 – 10 grudnia 2008 r.  

 

 

 

Posiedzenie Zespołu  ds. Osób Starszych 

 

 

Zespół monitoruje prace nad ustawą dotyczącą odwróconego kredytu hipotecznego (reverse 

mortgage).  29 kwietnia 2009 r. Zespół we współpracy z kilkoma organizacjami działającymi 

na rzecz seniorów zorganizował w Gmachu Senatu debatę poświeconą potrzebom osób 

starszych. Debata była elementem programu WŁĄCZwiek. Zespół zorganizował konkurs  

„Samorząd przyjazny seniorom”, rozstrzygnięty na konferencji 5 listopada 2010 r. w Sali 

Kolumnowej w Sejmie.  
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Konferencja „Samorząd przyjazny seniorom” 

 

Parlamentarny Zespół Kociewski 

Zespół został utworzony 7 lutego 2008 roku, w celu inicjowania działań Sejmu  

i Senatu na rzecz poprawy jakości aktów normatywnych dotyczących problematyki 

regionalnej Pomorza, w szczególności Kociewia, a takŜe wszechstronnego rozwoju 

gospodarczego, kulturowego i społecznego Kociewia i regionów ościennych. Zespół 

zainicjował, we współpracy z Politechniką Gdańską, konkurs na projekty domów 

indywidualnych, które nawiązują do tradycyjnej zabudowy na Kociewiu. Zespół ufundował 

dwie nagrody w tym konkursie. Obejmował patronatem wszystkie godne uwagi i waŜne dla 

regionu projekty i konkursy, takie jak Konkurs im. Romana Landowskiego oraz Zaduszki 

Kociewskie.  W Gmachu Senatu, z inicjatywy Zespołu została zorganizowana w dniach  

24 września  – 3 października 2008 r. wystawa zdjęć Tomasza Babinka „Kociewie nieznane”, 

na którą składały się 22 fotogramy przedstawiające krajobrazy ziemi kociewskiej. Rozpoczęto 

prace nad Encyklopedią Kociewską, wydano przy wsparciu zespołu elementarz Gadómy po 

naszamó. Zespół ufundował marmurową tablicę pamiątkową poświęconą postaci Senatora  

z okresu Dwudziestolecia Międzywojennego Księdza Feliksa Bolta. Tablica została 

odsłonięta 11 listopada 2009 roku, w dwunastą rocznicę nadania imienia księdza Senatora 

Feliksa Bolta Publicznej Szkole Podstawowej w BarłoŜnie.   

15 grudnia 2009 r. Parlamentarny Zespół Kociewski i Parlamentarny Zespół ds. Dróg 

Wodnych i Turystyki Wodnej zorganizowały konferencję na temat samorządów lokalnych na 
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śuławach Wiślanych w III RP. Jednym z jej tematów był strategiczny program 

"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe śuław do roku 2030".  

Zespół wspierał lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne, takie jak wyjazd grupy 

folklorystycznej Kociewia na konkurs folkowy w Helsinkach, wydanie albumu poetycko – 

fotograficznego „PejzaŜ serdeczny Kociewia”, 50 obchody istnienia zespołu artystycznego  

„Piaseckie Kociewiaki” i 10 rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Kociewiu. 

 

 

 

Konferencja na temat śuław 

 

Członkowie Zespołu uczestniczyli w IV Kongresie Kociewskim. Przystąpiono do 

organizacji wystawy  upamiętniającej utworzenie na ziemiach polskich pierwszego obozu 

koncentracyjnego – KL Stutthof. Zespół Kociewski sprawował patronat nad Kociewskimi 

Warsztatami Regionalnymi w Osieku, przeprowadził konkurs pod hasłem „Młodzi dla 

Kociewia” i objął patronatem  III Konkurs Marynistyczny w tczewskim LO oraz  konkurs 

"Poszukiwanie zaginionych słów gwary kociewskiej". 
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Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego 

Zespół został utworzony 8 lutego 2008 roku, w celu inicjowania działań na rzecz 

wszechstronnego rozwoju regionu Śląska. Główne zadania Zespołu to  wspieranie działań  

na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego Śląska  

w ramach Rzeczypospolitej Polskiej, popularyzowanie wartości regionalnych oraz rozwój 

edukacji regionalnej, promocja i upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii Śląska. Zespół 

zajmował się statusem Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka 

SA w Chorzowie, przygotowaniami Śląska do EURO 2012, komunikacją lotniczą i drogową 

Śląska, zmianą sposobu finansowania budowy Drogowej Trasy Średnicowej łączącej 

Katowice, Chorzów, Świętochłowice i Rudę Śląską, opłatami autostradowymi .Zespół zajął 

się problemem budowy autostrady A1 na odcinku Stryków – Częstochowa – lotnisko w 

Pyrzowicach. Wystąpił do Ministra Infrastruktury o zmianę kolejności realizacji 

poszczególnych odcinków autostrad. Zespół gościł Grzegorza Łubczyka, wieloletniego 

korespondenta polskiej prasy w Budapeszcie, ambasadora RP na Węgrzech w latach 1997-

2001, wiceprezesa stowarzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło, autora ksiąŜki „Henryk 

Sławik, Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów”. Odbyła się projekcja filmu o Ŝyciu 

Henryka Sławika. Prace Zespołu skupione były równieŜ na problematyce usuwania tzw. 

bomb ekologicznych na Śląsku (m.in. w Tarnowskich Górach).  

 

Zespół Śląski 

 

RozwaŜano moŜliwość wsparcia ze strony Zespołu kandydatury Chorzowa jako miejsca, 

w którym odbyłyby się mistrzostwa świata w lekkiej atletyce w roku 2015. 
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Parlamentarny Zespół „Mazury Cud Natury” 

Zespół został utworzony dniu 17 marca 2011 r., w celu wspierania wszelkich inicjatyw 

mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa, promocji oraz rozwoju Krainy Wielkich Jezior 

Mazurskich, wspierania myśli społecznej, politycznej oraz działań proregionalnych, poprawy 

bezpieczeństwa, promocji i rozwoju regionu poprzez koordynowanie, organizowanie i 

patronowanie inicjatyw słuŜących oprawie obecnej sytuacji, wspierania działań 

propagujących wśród przedsiębiorców i obywateli postawy proekologicznej w województwie 

Warmińsko-Mazurskim i dbania o zachowanie walorów środowiska naturalnego Mazur oraz 

promowanie turystyki, agroturystyki i krajoznawstwa w regionie. ZałoŜona została oficjalna 

strona internetowa www.mazurycudnatury.org, na której znajdują się wszystkie istotne 

informacje o konkursie.   

 

Zespół „Mazury – cud natury” 

 

Odbyło się posiedzenie Zespołu poświęcone przygotowaniom do promocji Mazur i 

konkursu na „7 Nowych Cudów Natury” w trakcie Dnia Otwartego w Senacie 3 maja 

2011 r. 

Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 

Zespół został utworzony w dniu 27 marca 2008 roku, w celu podejmowania prac 

legislacyjnych w zakresie uprawiania turystyki wodnej, inwestowania w drogi wodne, 

transport i turystykę wodną oraz produkcję jednostek pływających. 29 maja 2008 roku miała 
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miejsce konferencja „Stan obecny oraz perspektywy rozwoju polskiej Ŝeglugi śródlądowej w 

aspekcie ruchu turystycznego”.  Zespół był współorganizatorem rejsu promocyjnego Ujście – 

Czernków, który odbył się 28 lipca 2008 roku oraz konferencji „Wodne szlaki turystyczne 

Warmii i Mazur – szanse i zagroŜenia” w dniach 29-30 września 2008 r. w Piszu. Zespół 

uczestniczył w uroczystym otwarciu X edycji Targów śeglarstwa i Sportów Wodnych 

Boatshow, które odbyły się 13 listopada 2008 r. w Poznaniu. Przyjął patronat nad IX 

Zimowym Spływem Kajakowym po Drętwicy i Welu organizowanym w dniach 29 stycznia – 

1 lutego 2009 r. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowomiejskiej z Nowego Miasta 

Lubawskiego. Przedmiotem kolejnych spotkań zespołu były m.in. problemy Ŝeglugi na Odrze 

w rejonie Wrocławia,  plan wpisania do rejestru zabytków zwodzonego mostu kolejowego na 

rzece Regalicy , inicjatywa połączenia kanałem mazurskich jezior Tyrkło i Bawełno, budowa 

marin w Trójmieście, tematyka małych elektrowni, infrastruktura Wielkiej Pętli 

Wielkopolskiej. 2 czerwca 2011 r. zespół zorganizował konferencję nt. problemów 

kompetencyjnych i legislacyjnych w zakresie gospodarki wodnej na przykładzie dolnej Wisły. 

 
 

Posiedzenie zespołu ds. dróg wodnych 
 

 

 

 

Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

Zespół został utworzony w celu podejmowania zadań legislacyjnych ma rzecz 

„trzeciego sektora”. Do zadań Zespołu naleŜy: współpraca z organizacjami pozarządowymi  

i Radą Działalności PoŜytku Publicznego, wspieranie działań na rzecz dialogu 
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obywatelskiego, monitorowanie ustawodawstwa dotyczącego organizacji pozarządowych 

oraz usuwanie barier w ich działalności. Zespół był współorganizatorem wysłuchania 

publicznego załoŜeń do ustawy o prawie do petycji. Zajął się tematem zwolnienia z podatku 

VAT darowizn Ŝywnościowych przekazywanych na cele społeczne, w efekcie czego do 

ustawy o zmianie ustawy o podatkach od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

wprowadzono zwolnienie z opodatkowania darowizn Ŝywnościowych przekazywanych na 

rzecz organizacji poŜytku publicznego. Zespół zajmował się działalnością polskich 

organizacji pozarządowych poza granicami kraju, propozycjami legislacyjnymi do ustawy o 

petycjach obywatelskich, nowelizacją ustawy o fundacjach  i wynikami raportu dotyczącego 

wybranych problemów osób powyŜej 50. roku Ŝycia w Polsce. Na bieŜąco monitorował 

przebieg prac legislacyjnych nad zmianą przepisów w zakresie dystrybuowania nawiązek 

sądowych i VAT od darowizn, przekazywanych SMS. Zajmował się senackim projektem 

ustawy o zrzeszeniach. 

 

 

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 

 


