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Senat wobec katastrofy  
ekologicznej na Odrze

Senatorowie, zaalarmowani informacjami 
o bezprecedensowej sytuacji na Odrze, któ-
ra spowodowała pomór ryb i falę skażonej 
wody na odcinku od województwa opolskie-
go po Szczecin starali się wyjaśnić, jakie 
czynniki ją wywołały, zastanawiali się także 
nad działaniami niezbędnymi do zapobieże-
nia takiej sytuacji. 

Na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej 
ds. Klimatu, 18 sierpnia 2022 r., senatorowie, 
przedstawiciele samorządu i organizacji po-
zarządowych oraz eksperci zwracali uwagę 
na brak przepływu informacji o katastrofie 
na Odrze. W  ich ocenie system powiada-
miania o zagrożeniach zanieczyszczeń wód 
zawiódł, a odpowiedzialność za to ponosi ad-
ministracja rządowa. Postulowali też zmiany 
w prawie wodnym, w szczególności w kwe-
stii odprowadzania ścieków do wód. Eksperci 
wskazywali na długofalowe skutki katastrofy 
dla ekosystemów Odry i Bałtyku.

W  wyniku dyskusji komisja podjęła 
uchwałę w sprawie katastrofy ekologicznej na 
rzece Odrze, w której uznała, że są przesłan-
ki do złożenia zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa, polegającego na niedopeł-
nieniu obowiązków przez funkcjonariuszy 

publicznych, w szczególności ministrów od-
powiedzialnych za ochronę środowiska oraz 
nadzór nad Wodami Polskimi, właściwych 
wojewodów, głównego inspektora ochro-
ny środowiska i prezesa Wód Polskich. Se-
natorowie przyjęli też wniosek do prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli o natychmiastowe 
przeprowadzenie kontroli doraźnej w  re-
sortach i  instytucjach odpowiedzialnych  
za ochronę środowiska w zakresie, który obej-
muje m.in. realizację ustawowych obowiąz-
ków informowania o zagrożeniu w związku 
z  sytuacją na Odrze. W  uchwale komisja 
poparła wniosek Polskiego Związku Węd-
karskiego o ustanowienie Krajowego Planu 
Rewitalizacji Odry i zapewnienie na jego re-
alizację odpowiednich środków finansowych 

Najważniejsze wydarzenia

Śnięte ryby w Odrze w Szczecinie.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu.
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Senat 8 września 2022 r. podjął uchwałę 
w sprawie katastrofy na rzece Odrze, w któ-
rej wezwał rząd do podjęcia zdecydowanych 
i szybkich działań na rzecz usunięcia skut-
ków tej katastrofy oraz do pociągnięcia do 
odpowiedzialności osób, które nie podjęły 
w ramach swoich obowiązków służbowych 
należytego postępowania. Senatorowie we-
zwali rząd do udzielenia pomocy osobom 
i podmiotom, których egzystencja została 
zagrożona, oraz do wsparcia procesów odbu-
dowy życia biologicznego w rzece i w jej oto-
czeniu. „Katastrofa ekologiczna Odry musi 
stać się również powodem do rewizji obecne-
go systemu zarządzania w obszarze gospo-
darki wodnej, ochrony środowiska i zmian 
klimatu oraz przygotowania zmian systemo-
wych i strukturalnych, które w przyszłości 
zapobiegną takiemu imposybilizmowi pań-
stwa, jaki wystąpił w końcu lipca i w sierpniu 
2022 r.” – czytamy w uchwale. Senatorowie 
przypomnieli, że po reformie zarządzania 
gospodarką wodną z 2018 r. wszystkie kom-
petencje w zakresie gospodarowania woda-
mi podziemnymi i otwartymi oraz ochrony 
środowiska znalazły się w  rękach rządu,  
co czyni struktury państwowe odpowie-
dzialnymi za brak potrzebnej i szybkiej re-
akcji na zaistniałe zagrożenie, a także za jego 
przekształcenie się w katastrofę ekologicz-
ną Odry. W ocenie senatorów nie zadzia-
łały prawidłowo instytucje odpowiedzialne 

w ustawie budżetowej na rok 2023. Zaapelo-
wała też do Rady Ministrów o niezwłoczne 
przygotowanie rozwiązań prawnych, które 
pozwolą na zrekompensowanie strat ponie-
sionych przez mieszkańców i przedsiębior-
ców w wyniku tej katastrofy ekologicznej.

W  związku z  doniesieniami o  popa-
rzeniach osób mających kontakt ze skażoną 
wodą z Odry Komisja Zdrowia 5 września 
2022 r. zapoznała się z informacją ministra 
zdrowia i głównego inspektora sanitarne-
go o sytuacji epidemicznej i działaniach na 
rzecz mieszkańców, podjętych w  związku 
z zatruciem rzeki. Zastępczyni głównego in-
spektora sanitarnego Izabela Kucharska za-
pewniła, że monitoring wody przeznaczonej 
do spożycia i kąpielisk, kontrole w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, żywienia, nadzór 
nad przypadkami zatruć lub zakażeń pokar-
mowych czy innych zjawisk, które mogły 
mieć związek z kontaktem z wodą lub śnię-
tymi rybami z Odry, prowadzono na bieżąco. 
Poinformowała, że od 10 sierpnia do 4 wrześ-
nia organy państwowej inspekcji wykonały  
974 sprawdzenia wody. Kontrolowano wodę 
surową, czyli jeszcze przed przefiltrowaniem, 
z ujęć zarówno powierzchniowych, jak i głę-
binowych do 2 km od rzeki Odry, a także ze 
studni prywatnych i tych, z których czerpana 
jest woda do działalności gospodarczej, gdzie 
istniało ryzyko przesączenia się wody z Odry.

Senat podjął uchwałę w sprawie 
katastrofy na rzece Odrze, 
w której wezwał rząd do podjęcia 
zdecydowanych działań na rzecz 
usunięcia skutków tej katastrofy oraz 
do pociągnięcia do odpowiedzialności 
osób, które nie podjęły należytego 
postępowania. 

Senatorowie przyjęli też wniosek 
do prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
o natychmiastowe przeprowadzenie 
kontroli doraźnej w resortach 
i instytucjach odpowiedzialnych  
za ochronę środowiska.

Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Beata Ole-
jarz podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej  
ds. Klimatu. 

Posiedzenie Komisji Zdrowia.
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Senatorowie podkreślili, że skutki kata-
strofy ekologicznej uderzają w mieszkańców 
miast i wiosek nadodrzańskich, w przedsię-
biorców, których życie jest zależne od Odry, 
oraz w  środowisko przyrodnicze. „Struk-
tury państwowe powinny zapewnić każdej 
z poszkodowanych grup adekwatną pomoc: 
mieszkańcom – zapewnić funkcjonowanie 
bez zagrożenia zdrowia, przedsiębiorcom 
– umożliwić przetrwanie do końca kryzysu 
i przywrócenia rzece stanu sprzed katastro-
fy” – postulowali senatorowie. Ich zdaniem 
konieczne są również działania na rzecz od-
tworzenia życia biologicznego w rzece, a tak-
że powstania profesjonalnego monitoringu 
jakości wód na całej długości Odry. W ocenie 
Senatu taki system, z jednej strony, będzie 
gwarantem szybkiego wydawania ostrzeżeń, 
gdy nastąpią kolejne wypadki zanieczyszcze-
nia wód, a z drugiej – będzie niezawodnie 
identyfikował źródła i sprawców zanieczysz-
czeń. Uzupełnieniem tego systemu powin-
no być właściwe, kompetencyjne i sprzętowe 
przygotowanie służb gospodarujących wo-
dami na wszelkie nadzwyczajne zdarzenia 
w przyszłości. 

Izba 8 września 2022 r. rozpatrzyła 
ustawę o  szczególnym wsparciu podmio-
tów poszkodowanych w związku z sytuacją 
ekologiczną na rzece Odrze, mającą zapew-
nić pomoc przedsiębiorcom, którzy ucier-
pieli w  wyniku tej katastrofy. Ustawa 

za monitoring, wczesne ostrzeganie o za-
grożeniu i prognozowanie skali katastrofy, 
zawiódł system zarządzania kryzysowego 
u wojewodów w województwach dotkniętych 
kryzysem, ponadto strona polska nie wywią-
zała się należycie z obowiązku ostrzeżenia 
międzynarodowego o katastrofie ekologicz-
nej, wynikającego z  Międzynarodowego 
Planu Ostrzegawczo-Alarmowego dla Odry. 

Zdaniem senatorów największą odpowie-
dzialność za bezczynność i  dramatycznie 
spóźnione działania należy przypisać Pań-
stwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody 
Polskie, które ani na szczeblu zarządów 
zlewni i regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej, ani na szczeblu Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej nie podjęło właściwych 
działań. „Zaistniała sytuacja wykazała bez-
radność państwa i całkowite nieprzygoto-
wanie na sytuację kryzysową. Dowodzi tego 
w szczególności brak przepływu informacji 
i szybkiego podejmowania decyzji na wszyst-
kich szczeblach zarządzania w PGW Wody 
Polskie, czego podstawową przyczyną może 
być brak kompetencji osób zajmujących sta-
nowiska kierownicze w gospodarce wodnej” 
– napisano w uchwale.

Senator Stanisław Gawłowski, sprawozdawca komisji: 
Ustawodawczej, Nadzwyczajnej ds. Klimatu oraz Śro-
dowiska na temat projektu uchwały w sprawie kata-
strofy ekologicznej na rzece Odrze. 

Zaistniała sytuacja wykazała 
bezradność państwa i całkowite 
nieprzygotowanie na sytuację 
kryzysową.

Senatorowie podkreślili, że skutki 
katastrofy ekologicznej uderzają 
w mieszkańców miast i wiosek 
nadodrzańskich, w przedsiębiorców 
oraz w środowisko przyrodnicze. 

Głosowanie nad poprawkami do ustawy o szczegól-
nym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związ-
ku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.
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i koszty obsługi jego wypłaty będą finanso-
wane z Funduszu Pracy. 

Senatorowie wprowadzili 14 poprawek 
do ustawy. Zaproponowali m.in., by świad-
czenie przysługiwało płatnikowi składek, jeśli 
w związku z sytuacją na Odrze uzyskał przy-
chód w sierpniu, wrześniu i październiku 
2022 r. niższy co najmniej o 40% – a nie 50%, 
jak uchwalił Sejm – w stosunku do przycho-
du z lipca 2022 r. Pozwoliłoby to ubiegać się 
o świadczenie większej liczbie podmiotów. 
Senatorowie chcieli też, aby przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą na te-
renach nadodrzańskich zostali zwolnieni ze 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdro-
wotne, fundusze: Pracy, Solidarnościowy, 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
lub Emerytur Pomostowych, należnych  
za sierpień, wrzesień i październik 2022 r. 
Sejm odrzucił jednak senackie poprawki. 

29 września 2022 r. został zaprezento-
wany raport zespołu ds. sytuacji na rzece 
Odrze, przygotowany na zlecenie Minister-
stwa Klimatu i Środowiska. Wynika z niego, 
że przyczyną katastrofy była susza hydrolo-
giczna i zakwit złotych alg. Na kilkuset ki-
lometrach rzeki wyłowiono 250 t martwych 
ryb. Dokładna skala katastrofy nadal nie jest 
znana. 

przewiduje wypłatę świadczenia pieniężnego 
dla podmiotów (głównie branże: turystycz-
na, gastronomiczna, sportowo-rekreacyjna), 
które w sierpniu br. w stosunku do lipca lub 
czerwca br. zanotowały spadek przycho-
dów powyżej 50% w  związku z  katastro-
fą ekologiczną na Odrze. Rozporządzenie 
ministerialne ma określić, z terenu jakich 
powiatów nadodrzańskich będzie można 
wystąpić o przyznanie tego wsparcia, oraz 
miesiące, za które świadczenie ma być wy-
płacane. Będzie ono przysługiwać na każde-
go pracownika zgłoszonego do ubezpieczeń 
emerytalnego i rentowych. Wniosek trzeba 
będzie złożyć wyłącznie w formie elektro-
nicznej za pomocą profilu informacyjnego 
utworzonego w  systemie udostępnionym 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
Ze świadczenia nie będzie się dokony-
wać potrąceń ani egzekucji. Świadczenie 

Izba rozpatrzyła ustawę 
o szczególnym wsparciu podmiotów 
poszkodowanych w związku 
z sytuacją ekologiczną na rzece 
Odrze, mającą zapewnić pomoc 
przedsiębiorcom, który ucierpieli 
w wyniku tej katastrofy. 

Strażacy podczas odławiania martwych ryb w Odrze.
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stabilizacyjnego charakteru, a także mogą 
negatywnie wpływać na stan finansów pub-
licznych, w tym na deficyt budżetu państwa 
i dług publiczny. Sejm odrzucił jednak sta-
nowisko Senatu.

Ustawa dostosowuje SRW do obec-
nej sytuacji makroekonomicznej, zwią-
zanej w  wysoką inflacją, wywołaną m.in. 
wzrostem cen energii po rosyjskiej agresji  
na Ukrainę. Przy obliczaniu kwoty wydat-
ków na podstawie SRW wskaźnik celu in-
flacyjnego, określanego przez Radę Polityki 
Pieniężnej, zostanie zastąpiony średniorocz-
nym wskaźnikiem inflacji. Stabilizująca re-
guła wydatkowa obejmie też swym zakresem 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki, aby zachować spójność ze zo-
bowiązaniami Polski podjętymi w Krajowym 
Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Ustawa weszła w życie 20 sierpnia 2022 r.  
(DzU z 2022 r., poz. 1747).

Limit wydatków KRRiT na monitorowanie 
rynku audiowizualnych usług medialnych 
na żądanie

Izba uznała, że środki budżetu Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji są wystarczające 
na wynagrodzenia dla jej pracowników, i od-
rzuciła ustawę zmieniającą ustawę o zmianie 
ustawy o radiofonii i telewizji, określającą 
maksymalne limity wydatków na moni-
torowanie rynku audiowizualnych usług 
medialnych na żądanie w latach 2023–32. 

Rozpatrzone ustawy

46. posiedzenie Senatu  
(20–21 lipca 2022 r.)

Akcesja Finlandii i Szwecji do NATO

Senat wyraził zgodę na ratyfikację przez pre-
zydenta RP protokołów do Traktatu Północ-
noatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki 
Finlandii i Królestwa Szwecji, podpisanych 
w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r. 

Rosyjska inwazja na Ukrainę wpłynęła 
na wzrost poparcia społecznego w Finlandii 
i Szwecji dla członkostwa w NATO, dlatego 
rządy tych krajów złożyły wnioski o przyję-
cie do sojuszu.

Ustawy ratyfikacyjne obowiązują  
od 23 lipca 2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 1543 
i 1544).

Zmiana reguły wydatkowej

Izba odrzuciła ustawę o zmianie ustawy o fi-
nansach publicznych oraz ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, wprowadzającą zmiany 
w stabilizującej regule wydatkowej (SWR). 
W ocenie Senatu proponowane przepisy nie 
dostosowują reguły wydatkowej do obecnej 
sytuacji makroekonomicznej, w  tym do 
rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej, 
ale służą doraźnym potrzebom rządu. Zda-
niem senatorów proponowane rozwiąza-
nia wypaczają istotę SWR, pozbawiając ją 

Ambasadorowie Finlandii i Szwecji Juha Ottman i Ste-
fan Gullgren. 

Senacka legislacja

Senator Jan Maria Jackowski, sprawozdawca Komi-
sji Kultury i Środków Przekazu w sprawie ustawy 
zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o radiofonii 
i telewizji.
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stanie się stopień nauczyciela mianowane-
go, przysługujący po 4 latach pracy. W okre-
sie „przygotowania do zawodu” nauczyciel 
przez pierwsze 2  lata będzie zatrudniony 
na podstawie umowy o pracę na czas okre-
ślony, a po przepracowaniu co najmniej 2 lat 
w szkole i uzyskaniu co najmniej dobrej oce-
ny pracy – na czas nieokreślony. Nauczyciel, 
który w ciągu 6 lat od rozpoczęcia przygo-
towania do zawodu nie uzyska stopnia na-
uczyciela mianowanego, będzie mógł zostać 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę na 
1 rok szkolny. Tzw. średnie wynagrodzenie 
nauczycieli dla nauczyciela nieposiadają-
cego stopnia awansu zawodowego ma wy-
nosić 120% kwoty bazowej, określanej dla 
nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej,  
dla nauczyciela mianowanego – 144% kwo-
ty bazowej dla nauczyciela mianowanego, 
a  184% dla nauczyciela dyplomowanego. 
W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy 
nauczyciel zostanie zobowiązany do do-
stępności w szkole w wymiarze 1 godziny 
tygodniowo, w której trakcie ma prowadzić 
konsultacje dla uczniów, wychowanków lub 
ich rodziców. Nowelizacja umożliwia też 
m.in. tworzenie oddziałów dziecięcych dla 
dzieci w wieku 3–6 lat w szkołach polskich 
oraz w szkołach i zespołach szkół przy przed-
stawicielstwach dyplomatycznych i wojsko-
wych oraz urzędach konsularnych RP.

Większość przepisów ustawy weszła 
w życie 1 września 2022 r. (DzU z 2022 r., 
poz. 1730).

Odwołanie członka Rady Polityki 
Pieniężnej

Senat odwołał Rafała Surę z funkcji człon-
ka Rady Polityki Pieniężnej w  związku 
ze złożoną przez niego rezygnacją z  tego 
stanowiska. 

W ustawie na nowe zadania KRRiT przewi-
dziano 6 mln 815 tys. zł. Na kwotę tę składają 
się wydatki na wynagrodzenia dla 7 etatów, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki 
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pra-
cy. Wniosek o odrzucenie noweli nie uzyskał 
jednak poparcia większości posłów. 

Nowela obowiązuje od 1 września 2022 r.  
(DzU z 2022 r., poz. 1724).

Nowy system awansu zawodowego 
nauczycieli

Senatorowie wprowadzili 9 poprawek 
do ustawy o zmianie ustawy – Karta Na-
uczyciela oraz niektórych innych ustaw, 
z których Sejm przyjął 4 o charakterze le-
gislacyjnym. Odrzucone zostały m.in. po-
prawki zwiększające wskaźniki procentowe 
średniego wynagrodzenia dla wszystkich 
grup nauczycieli. 

Nowela zmniejsza liczbę stopni awansu 
zawodowego nauczycieli o nauczyciela sta-
żystę i nauczyciela kontraktowego. W syste-
mie awansu zawodowego będą: nauczyciel 
początkujący (niemający stopnia awansu za-
wodowego) oraz – tak jak obecnie – nauczy-
ciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. 
Formalnie pierwszym stopniem awansu 

46. posiedzenie Senatu.

Senator Wojciech Konieczny, sprawozdawca Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 
ustaw.
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Airport City oraz nowych obszarów mieszka-
niowych i gospodarczych. Spółka celowa CPK 
otrzyma uprawnienia analogiczne do tych, 
jakie mają inni inwestorzy realizujący inwe-
stycje celu publicznego (m.in. możliwość wy-
właszczeń na cele budowy linii kolejowych 
na rzecz Skarbu Państwa wraz z  ustano-
wieniem prawa użytkowania wieczystego). 
Ustawa doprecyzowuje też uprawnienia 
spółki CPK w zakresie prawa do czasowego 
zajmowania nieruchomości na potrzeby ba-
dań i pomiarów, a także odpowiedzialności 
odszkodowawczej z tego tytułu. Przewiduje 
szereg zachęt dla mieszkańców do zbywania 
nieruchomości na obszarze przyszłej lokali-
zacji CPK przed formalnym jej ustaleniem 
w  drodze decyzji administracyjnej, czyli 
przed wywłaszczeniem. W ramach Progra-
mu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka CPK 
może podwyższyć cenę nabycia, powiększa-
jąc wartość rynkową nieruchomości o 10% 
w wypadku gruntu i 20% w odniesieniu do 
budynku mieszkalnego albo lokalu stano-
wiącego odrębny przedmiot własności. 

Ustawa obowiązuje od 2 października 
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 1847).

Większe uprawnienia Służby Więziennej

Izba zdecydowała o  odrzuceniu ustawy 
o  zmianie ustawy o  Służbie Więziennej 
oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem 
senatorów powołanie do życia nowej jed-
nostki organizacyjnej Służby Więziennej 
– Inspektoratu Wewnętrznego Służby Wię-
ziennej o uprawnieniach przysługujących 
służbom specjalnym „stanowić będzie nowe 
narzędzie inwigilacji, które będzie mogło 
być skierowane przeciwko osobom spoza 

Wybór ławników Sądu Najwyższego

Izba zdecydowała o pozostawieniu bez dalsze-
go biegu zgłoszeń kandydatów na ławników 
Sądu Najwyższego drugiej kadencji, ponieważ 
zostały one wniesione po upływie terminu lub 
nie spełniały wymogów formalnych.

47. posiedzenie Senatu  
(3–4 sierpnia 2022 r.)

Usprawnienie procesu inwestycyjnego 
Centralnego Portu Komunikacyjnego

Senatorowie odrzucili ustawę o usprawnie-
niu procesu inwestycyjnego Centralnego 
Portu Komunikacyjnego (CPK), argumentu-
jąc, że pogłębia ona m.in. zastrzeżenia natu-
ry konstytucyjnej dotyczące obowiązującego 
statusu prawno-ustrojowego pełnomocnika 
rządu ds. CPK. „Dodane ustawą zadania 
i kompetencje pełnomocnika daleko wykra-
czają poza przypisaną mu ustawowo rangę, 
statuując go jako sui generis «superministra» 
z  licznymi uprawnieniami o  charakterze 
władczym” – czytamy w uzasadnieniu sta-
nowiska Senatu. Zostało ono jednak odrzu-
cone przez Sejm.

Zgodnie z  ustawą Przedsiębiorstwo 
Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) zostanie 
przekształcone w 1-osobową spółkę Skarbu 
Państwa „Polskie Porty Lotnicze Spółka Ak-
cyjna”, której akcje mają zostać przeznaczone 
na podwyższenie kapitału spółki Centralny 
Port Komunikacyjny sp. z o.o. Nowelizacja 
rozszerza też katalog zadań pełnomocnika 
rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyj-
nego o zapewnienie optymalnych warunków 
do rozwoju społeczno-gospodarczego i prze-
strzennego regionu CPK w kontekście m.in. 

Głosowanie w sprawie odrzucenia ustawy o uspraw-
nieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. 

Senator Aleksander Szwed podczas rozpatrywania 
ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego.
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Koszty takiej ochrony, niezależnie od wyniku 
postępowania, nie będą podlegały zwrotowi 
przez funkcjonariusza. Nowelizacja przewi-
duje też pakiet rozwiązań dotyczących co-
dziennej służby. Chodzi m.in. o nowe stopnie 
służbowe, zasady socjalne czy wzory postę-
powań dyscyplinarnych. 

Większość przepisów ustawy weszła 
w życie 28 września 2022 r. (DzU z 2022 r., 
poz. 1933). 

Zaostrzenie kar za przestępstwa

Senat odrzucił ustawę o  zmianie ustawy  
– Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw, uznając, że narusza ona przede 
wszystkim konstytucyjny standard pro-
porcjonalności. W ocenie Izby nowelizacja 
jest „wsteczna względem stanu rozwoju 
prawa karnego w społeczeństwach demo-
kratycznych i stanu badań w zakresie nauk 
penalnych, represyjna, kazuistyczna i w naj-
wyższym stopniu ograniczająca swobodę 
sędziowską”. Sejm nie odniósł się jednak 
dotychczas do stanowiska Senatu.

Ustawa z  15  do 30  lat podnosi górną 
granicę kary pozbawienia wolności i likwi-
duje osobną karę 25 lat więzienia, z 30 do 
40 lat wydłuża okres przedawnienia zbrod-
ni zabójstwa. Wprowadza też nowe typy 
przestępstw – przyjęcie zlecenia zabójstwa 
i przygotowanie do zabójstwa, a także karę 
tzw. bezwzględnego dożywocia, czyli doży-
wotniego pozbawienia wolności bez możli-
wości warunkowego zwolnienia. Sąd będzie 
mógł wymierzyć tę karę w 2 sytuacjach: je-
żeli sprawca był skazywany już wcześniej za 
najpoważniejsze, określone przestępstwa lub 
jeżeli jego wyjście na wolność będzie zagra-
żało bezpieczeństwu ludzi. Nowela przewi-
duje także zaostrzenie kar za przestępstwa 
o charakterze seksualnym i pedofilię. Na-
wet do 20  lat więzienia będzie groziło za 
nowe typy zgwałceń, np. na kobiecie ciężar-
nej, z posługiwaniem się bronią palną czy 
z utrwalaniem obrazu i dźwięku tego czynu. 
Nowela z 500 do 800 zł podwyższa kwotę, od 
której kradzież przestaje być wykroczeniem, 
a staje się przestępstwem. Przewiduje rów-
nież konfiskatę pojazdu prowadzonego przez 
pijanego kierowcę, który ma co najmniej 
1,5 promila alkoholu we krwi albo spowodo-
wuje wypadek przy zawartości co najmniej 
0,5 promila, lub też w wypadku recydywy. 

kręgu Służby Więziennej, nie podlegając 
jednocześnie żadnej kontroli zewnętrznej, 
w tym kontroli Sejmu i Senatu”. W ocenie 
senatorów ustawa wprowadziła też bardzo 
liczne, rygorystyczne zmiany pogarszające 
warunki pełnienia służby przez funkcjona-
riuszy SW. Opinii Senatu nie podzielił jed-
nak Sejm.

Ustawa przewiduje utworzenie In-
spektoratu Wewnętrznego Służby Wię-
ziennej, który będzie odpowiedzialny  
za rozpoznawanie, wykrywanie przestępstw 
popełnionych w  szczególności przez osa-
dzonych lub tymczasowo aresztowanych, 
przebywających w zakładach karnych albo 
aresztach śledczych, a także zapobieganie 
im. Zwiększa ponadto autonomię Szkoły 
Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz 
likwiduje Radę Polityki Penitencjarnej. 
Wprowadza możliwość współuczestnicze-
nia Służby Więziennej w szkoleniach strze-
leckich dla młodzieży. Funkcjonariusze 
będą mieli możliwość uzyskania od Służby 
Więziennej ochrony prawnej w procesach 
karnych i cywilnych związanych z wykony-
waniem przez nich czynności służbowych. 

Senator Krzysztof Kwiatkowski, sprawozdawca ko-
misji: praw człowieka i  ustawodawczej w  sprawie 
ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz 
niektórych innych ustaw.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś (drugi 
z lewej) podczas debaty na temat nowelizacji ustawy 
o Służbie Więziennej. 
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kryzysowego. Zawiera ponadto definicję 
bezpieczeństwa gazowego państwa, zgod-
nie z którą to stan umożliwiający bieżące 
i perspektywiczne pokrycie zapotrzebowa-
nia odbiorców na gaz ziemny, w określo-
nej wielkości i czasie, w sposób technicznie 
i  ekonomicznie uzasadniony, w  stopniu 
umożliwiającym prawidłowe funkcjonowa-
nie gospodarki. Nowela likwiduje też wy-
łączenie z obowiązku koncesyjnego obrotu 
paliwami gazowymi, jeżeli roczna war-
tość obrotu nie przekracza równowartości 
100 tys. euro. 

Ustawa obowiązuje od 1 września 2022 r.  
(DzU z 2022 r., poz. 1723).

Dodatek węglowy

Senatorowie z  29 zmianami poparli usta-
wę o dodatku węglowym, akceptację Sejmu 
uzyskało 12 z  nich. Jedna z  nich zakłada,  
że kredyty dla przedsiębiorstw energetycz-
nych są udzielane w celu zagwarantowania 
ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele 
mieszkaniowe lub użyteczności publicznej do 
30 czerwca 2024 r., jeśli po złożeniu przez tego 
przedsiębiorcę wniosku o kredyt lub pożycz-
kę w innej instytucji finansowej nie uzyskał 
on takiego finansowania. Senatorowie przy-
znali Radzie Ministrów prawo do umorzenia 
w całości lub części – na wniosek ministra 
finansów – wierzytelności Skarbu Państwa, 
powstałych z  tytułu udzielonej gwarancji 
przedsiębiorstwom energetycznym. Popar-
cia Sejmu nie uzyskała senacka poprawka 
rozszerzająca prawo do dodatku węglowego  
na wszystkie gospodarstwa domowe, nieza-
leżnie od rodzaju źródła ogrzewania.

Ustawa przewiduje wypłatę 3 tys. zł dla 
każdego gospodarstwa domowego używają-
cego węgla jako źródła ogrzewania, co musi 
być potwierdzone odpowiednim wpisem  

Wzmocnienie bezpieczeństwa gazowego 
Polski

Izba wprowadziła 12 poprawek do ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu wzmoc-
nienia bezpieczeństwa gazowego państwa 
w związku z sytuacją na rynku gazu. Sejm od-
rzucił jedynie poprawkę rozszerzającą krąg 
objętych tzw. ochroną taryfową o podmioty 
zużywające paliwo gazowe do produkcji ener-
gii cieplnej dostarczanej do spółdzielni miesz-
kaniowych czy wspólnot mieszkaniowych  
na cele gospodarstw domowych. Przyjęte se-
nackie poprawki dotyczyły m.in. zasad udzie-
lania gwarancji Skarbu Państwa w związku 
ze zobowiązaniami z tytułu obligacji lub kre-
dytów, zaciągniętymi przez przedsiębiorstwa 
energetyczne w  celu pozyskania środków 
na zagwarantowanie ciągłości świadczenia 
usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazo-

wych w gospodarstwach domowych lub na 
zagwarantowanie ciągłości dostaw paliwa 
gazowego do odbiorców. Senat doprecyzo-
wał termin, do którego mogą być zaciągane 
zobowiązania z tytułu obligacji lub kredytów 
objęte gwarancją Skarbu Państwa. Podniósł 
też do 55 mld zł łączną kwotę gwarancji Skar-
bu Państwa udzielanych przedsiębiorcom 
energetycznym. 

Nowelizacja przedłuża do końca 2027 r.  
obowiązek zatwierdzania przez prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprze-
daż gazu do odbiorców domowych i strate-
gicznych instytucji pożytku publicznego, 
takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola. 
Z 40 do 50 dni wydłuża też okres, w którym 
zapasy obowiązkowe gazu powinny zostać 
dostarczone do systemu gazowego. Zwiększa 
też obligo giełdowe w razie ogłoszenia stanu 

Senator Wojciech Piecha, sprawozdawca komisji go-
spodarki narodowej w sprawie ustawy o zmianie nie-
których ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa 
gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku 
gazu.

Senator Maria Koc, sprawozdawczyni Komisji Gospo-
darki Narodowej i Innowacyjności w sprawie ustawy 
o dodatku węglowym.
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Nowelizacja likwiduje wezwanie ska-
zanego do stawienia się w wyznaczonym 
terminie w  areszcie śledczym i  wprowa-
dza zasadę wydawania przez sąd w każdym 
wypadku polecenia zatrzymania przez po-
licję i doprowadzenia do aresztu skazanego  
na karę pozbawienia wolności bez uprzed-
niego wzywania do stawienia się w wyzna-
czonym terminie. Jeśli sprawca będzie się 
ukrywał, zostanie za nim wydany list goń-
czy rozpowszechniony za pomocą internetu, 
a dane o skazanym trafią do internetowej 
bazy danych poszukiwanych, prowadzonej 
przez policję. Przy rozpatrywaniu wnio-
sków o  przedterminowe zwolnienie sąd 
będzie brał pod uwagę, czy ktoś uchylał 
się od odbycia kary. Nowela przewiduje 
też poszerzenie i  usprawnienie stosowa-
nia dozoru elektronicznego dla sprawców 
lżejszych przestępstw. Działające w zakła-
dach karnych komisje penitencjarne zyska-
ją upoważnienie do wydawania zezwoleń  
na odbywanie kary pozbawienia wolności 
w  systemie dozoru elektronicznego ska-
zanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary 
nieprzekraczającej 4  miesięcy. Skazany 
z  orzeczoną karą pozbawienia wolności 
w wymiarze niższym niż 3 lata, któremu 
do odbycia pozostała część kary, nie większa 
niż 6 miesięcy, również będzie mógł ją odbyć 
w ramach dozoru elektronicznego. Noweli-
zacja rozszerza możliwość pracy więźniów, 
umożliwia im też odpracowanie niespłaco-
nych grzywien, a także szybkie włączenie ich 
do usuwania skutków klęsk żywiołowych, 
co pozwoli na wsparcie służb ratunkowych. 
Likwiduje przywileje więźniów w korzysta-
niu ze służby zdrowia i wprowadza zasa-
dę udzielania im świadczeń zdrowotnych 

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków. Zakładany w ustawie maksymalny limit 
wydatków na dodatki węglowe w 2022 r. wy-
niesie 11,5 mld zł i ma pochodzić z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa prze-
widuje, że NBP przekaże do tego funduszu 
część swojego zysku, jeśli będzie on wyższy 
niż założony w ustawie budżetowej. Dodat-
kowe 2 mld zł przewidziano na gwarancje  
dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć 
dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Ustawa weszła w życie 12 sierpnia 2022 r.  
(DzU z 2022 r., poz. 1672).

Reforma polskiego więziennictwa

Senat wprowadził 25 poprawek do usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks karny wy-
konawczy oraz niektórych innych ustaw. 
Sejm przyjął tylko 3  zmiany redakcyjne. 
Odrzucone senackie poprawki m.in. znosi-
ły penalizację publicznego nawoływania do 
udostępnienia informacji prywatnych doty-
czących funkcjonariuszy Służby Więziennej, 
które mogłoby spowodować zagrożenie bez-
pieczeństwa danego funkcjonariusza.

Głosowanie w sprawie poprawek do ustawy o dodatku węglowym.

Senator Aleksander Pociej, sprawozdawca Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie 
nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego.
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Ustawa przewiduje wypłatę jednorazo-
wego świadczenia dla firm – głównie z branż 
turystycznej, gastronomicznej czy sporto-
wo-rekreacyjnej – które w sierpniu 2022 r. 
w stosunku do lipca lub czerwca zanotowa-
ły spadek przychodów powyżej 50%. Jedno-
razowe świadczenie w  wysokości 3010 zł  
na pracownika będzie przysługiwało za każ-
dego ubezpieczonego zgłoszonego w  ter-
minie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń 
emerytalnego i  rentowych. Ze świadcze-
nia nie będzie się dokonywać potrąceń ani 
egzekucji. 

Przepisy ustawy obowiązują od 1 sierp-
nia 2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 2014).

Dodatek energetyczny

Senatorowie wprowadzili 46 poprawek  
do ustawy o  szczególnych rozwiąza-
niach w zakresie niektórych źródeł ciepła 
w związku z sytuacją na rynku paliw. Sejm 
przyjął 21 z nich, w tym m.in. wprowadzają-
cą obowiązek wypłacania dodatku na konto 
zarządcy budynku w wypadku gospodarstw 
domowych w budynkach wielolokalowych. 
Senatorowie chcieli też m.in. wprowa-
dzić dodatek na kocioł zasilany energią 
elektryczną, a  także stałą wysokość do-
datku (3 tys. zł) niezależnie od źródła ogrze- 
wania. 

Ustawa zobowiązuje wytwórców do 
ustalenia tzw. średniej ceny ciepła z rekom-
pensatą na 150,95 zł za gigadżul (GJ) netto 
dla ciepła wytwarzanego w źródłach opa-
lanych gazem ziemnym lub olejem opało-
wym, a 103,82 zł za GJ netto – w pozostałych 
źródłach ciepła. Jeżeli realne koszty wy-
twarzania będą wyższe z powodu wzrostu 

z  zgodnie z  regułami obowiązującymi 
wszystkich pacjentów. Skazani będą ob-
ciążani kosztami badań laboratoryjnych 
w wypadku pozytywnego wyniku badania 
na obecność substancji psychoaktywnej. 
Ustawa wprowadza ponadto zryczałtowaną 
opłatę za użytkowanie dodatkowego sprzętu 
elektronicznego przez więźniów.

Większość przepisów ustawy wejdzie 
w życie 1 stycznia 2023 r. (DzU z 2022 r., 
poz. 1855).

Powołanie członka KRRiT

Senat powołał prof. Tadeusza Kowalskie-
go do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
Tadeusz Kowalski jest medioznawcą. Ukoń-
czył studia na Wydziale Finansów i Staty-
styki SGPiS (obecnie SGH). Od 1978 r. jest 
pracownikiem naukowym Uniwersytetu 
Warszawskiego, a od 2004 r. – profesorem 
tej uczelni. Brał udział w pracach nad pierw-
szym projektem ustawy o radiofonii i tele-
wizji. Wchodził w  skład rad nadzorczych 
i programowych TVP, pracował jako ekspert 
Rady Europy ds. pluralizmu mediów i roz-
woju nowych technologii informacyjnych. 
Jest autorem licznych publikacji na tematy 
medialne. 

48. posiedzenie Senatu 
(7–8 września 2022 r.)

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku  
z katastrofy ekologicznej na Odrze

Izba wprowadziła 14 poprawek do ustawy 
o szczególnym wsparciu podmiotów poszko-
dowanych w związku z sytuacją ekologiczną 
na rzece Odrze. Sejm je jednak odrzucił. 

Wręczenie prof. Tadeuszowi Kowalskiemu przez 
marszałka Tomasza Grodzkiego uchwały w sprawie 
powołania przez Senat na członka KRRiT.

48. posiedzenie Senatu.
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Środki na rekompensatę dla jednostek  
samorządu terytorialnego

Senat z 6 poprawkami przyjął ustawę o zmia-
nie ustawy o dochodach jednostek samorzą-
du terytorialnego oraz niektórych innych 
ustaw, 2 z nich poparł Sejm. Senatorowie 
zdecydowali m.in., że wydatki samorządo-
wych jednostek kultury, samodzielnych pub-
licznych zakładów opieki zdrowotnej i spółek 
kapitałowych, gdzie decydentem jest samo-
rząd terytorialny, na zadania z zakresu po-
prawy efektywności energetycznej i rozwoju 
odnawialnych źródeł energii będą wliczane 
do kwoty przeznaczonej przez samorządy  
na ten cel. 

Nowela umożliwi przekazanie jednost-
kom samorządu terytorialnego (JST) jeszcze 
w 2022 r. prawie 13,7 mld zł. Środki te mają 
m.in. zrekompensować ubytki w dochodach 
bieżących, zostać przeznaczone na inwesty-
cje i poprawę efektywności energetycznej.  
Składają się z 2 kwot składowych. Pierwsza 
część środków, 7,793 mld zł, jest powiąza-
na z częścią rozwojową subwencji ogólnej, 
która zostałaby przekazana odpowiednio 
do gmin, powiatów i województw w 2023 r.  
Nie będzie zaliczania do wyliczeń wpłat 
do budżetu państwa, czyli Janosikowego, 
i  subwencji wyrównawczej. Środki z  niej 
otrzymają wszystkie JST proporcjonalnie 
do wysokości dochodów z  tytułu udziału 
we wpływach z PIT planowanych na 2023 r. 
Druga kwota składowa, 5,880 mld zł, odpo-
wiada części rozwojowej subwencji ogólnej 
i zostanie rozdzielona na części przysługują-
ce gminom, powiatom i województwom pro-
porcjonalnie do wysokości udziału dochodów 
z tytułu udziałów we wpływach z PIT pla-
nowanych na 2023 r. Każda gmina otrzyma 
nie mniej niż 2,8 mln zł, powiat – nie mniej  

cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym 
wprowadzane ceny będzie przysługiwać 
rekompensata, wynikająca z  tej różnicy 
i sprzedanego wolumenu, obejmująca je-
dynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw 
domowych i m.in. wspólnot mieszkanio-
wych, spółdzielni dostarczających ciepło 
do lokali mieszkalnych, placówek ochrony 
zdrowia, oświaty, szkolnictwa wyższego 
i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, koś-
ciołów i związków wyznaniowych, placówek 
kulturalnych, straży pożarnych, pozarzą-
dowych organizacji pożytku publicznego, 
spółdzielni socjalnych. System rekompen-
sat będzie działać od 1 października 2022 
do 30 kwietnia 2023 r. Jednorazowe dodat-
ki otrzymają gospodarstwa domowe, które 
ogrzewają się za pomocą kotłów lub pieców 
na biomasę (3 tys. zł), drewno kawałkowe 
(1 tys. zł), LPG (500 zł) lub olej opałowy  
(2 tys. zł). Dodatek ma też przysługiwać 
podmiotom wrażliwych, które samodziel-
nie kupują paliwa w  celach grzewczych 
(węgiel kamienny, brykiet, pellet zawiera-
jący co najmniej 85% węgla, biomasa, LPG, 
olej opałowy). Całość rekompensat będzie 
finansowana z  Funduszu Przeciwdziała-
nia COVID-19 do kwoty 10 mld zł. Ustawa 
wprowadza też możliwość odstąpienia na 
okres do 2 lat od norm jakościowych dla pa-
liw stałych w razie „nadzwyczajnych zda-
rzeń” na rynku. Ciepłownie powyżej 1 MW, 
w warunkach określanych jako „zagrożenie 
bezpieczeństwa dostaw ciepła”, będą mogły 
uzyskać na okres do 120 dni odstępstwo  
od norm emisji spalin.

Ustawa weszła w  życie 20 września  
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 1967).

Senator Jolanta Hibner, sprawozdawczyni Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie nie-
których źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 
paliw.

Wiceminister f inansów Sebastian Skuza podczas 
debaty na temat nowelizacji ustawy o  dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. 
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powołanym przez Fundację Adeptów i Mi-
łośników Ekonomii. Ukończyła studia eko-
nomiczne na Uniwersytecie Warszawskim. 
W  2019 r. uzyskała tytuł profesora nauk 
społecznych.

49. posiedzenie Senatu 
(27 września 2022 r.)

Etykietowanie napojów spirytusowych

Izba wprowadziła 11 poprawek do ustawy 
o zmianie ustawy o wyrobie napojów spiry-
tusowych oraz o rejestracji i ochronie ozna-
czeń geograficznych napojów spirytusowych 
oraz niektórych innych, przede wszystkim 
o charakterze legislacyjnym. Sejm przyjął 
10 z nich.

Nowelizacja wdraża unijne przepisy 
dotyczące etykietowania napojów spirytu-
sowych. Reguluje zasady nadzoru nad pro-
cesem leżakowania i etykietowania napojów 
spirytusowych. Nadzór będzie sprawowała 
Krajowa Administracja Skarbowa i za jej zgo-
dą producent będzie mógł umieszczać infor-
macje o okresie leżakowania (dojrzewania) 
napoju spirytusowego. Da to konsumentom 
pewność co do wieku trunku. Z obowiązku 
posiadania wpisu do rejestru działalności 
w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spi-
rytusowych ustawa zwalnia przedsiębiorców 
(np. bary i restauracje) mających zezwolenie 
na obrót detaliczny, którzy wyrabiają napo-
je spirytusowe w sposób inny niż w procesie 
destylacji po fermentacji, od których zapła-
cono podatek akcyzowy. Zaostrza też kary  

niż 6 mln zł, a województwo nie mniej niż 
32,6 mln zł. Ze względu na wcześniejsze za-
silenie finansowe w 2023 r. JST nie otrzy-
mają części rozwojowej subwencji ogólnej.  
Na inwestycje związane z poprawą efektyw-
ności energetycznej, rozwojem odnawial-
nych źródeł energii, ograniczeniem kosztów 
zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez 
odbiorców samorządy będą musiały prze-
znaczyć nie mniej niż równowartość 15% 
kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych 
dochodów z tytułu PIT.

Ustawa weszła w  życie 20 września  
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 1964).

Powołanie członkini Rady Polityki 
Pieniężnej

Izba powołała prof. Joannę Tyrowicz do 
Rady Polityki Pieniężnej. Prof. Joanna Tyro-
wicz jest związana z Uniwersytetem War-
szawskim i ośrodkiem badawczym GRAPE 
(Group for Research in APplied Economics), 

Debata nad nowelizacją ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geo-
graficznych napojów spirytusowych.

Gratulacje dla nowo powołanej przez Senat członkini 
Rady Polityki Pieniężnej prof. Joanny Tyrowicz. 
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do 10 kg, przesyłek dla ociemniałych) za-
równo w  obrocie krajowym, jak i  zagra-
nicznym. Operatorem świadczenia takich 
usług do końca 2025 r. jest Poczta Polska, 
która może otrzymać rekompensatę, gdy 
świadczenie usług powszechnych w danym 
roku przyniosło stratę. Rekompensata bę-
dzie wypłacana z budżetu państwa. Nowela 
zmienia ponadto m.in. definicję przesyłki 
kurierskiej, która uwzględni jej obsługę  
za pomocą paczkomatów. Potwierdzenie 
nadania, wydrukowane samodzielnie z sy-
stemu teleinformatycznego Poczty Polskiej, 
będzie miało moc dokumentu urzędowego. 
Zwiększą się także prawa odbiorców w kwe-
stii doręczeń, m.in. dzięki uzgadnianiu 
z nimi miejsca doręczenia, np. przekiero-
waniu przesyłki.

Ustawa wejdzie w życie 4 listopada 2022 r.  
(DzU z 2022 r., poz. 2042).

Senackie projekty ustaw

46. posiedzenie Senatu 
(20–21 lipca 2022 r.)

Przywrócenie ławników w sądach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

za nielegalną produkcję i przetwarzanie alko-
holu etylowego i wyrobów tytoniowych, ma 
za to grozić pozbawienie wolności do 8 lat. 

Większość przepisów ustawy wej-
dzie w życie 30 października 2022 r. (DzU 
z 2022 r., poz. 2015).

Rekompensata strat Poczty Polskiej

Senat poparł bez poprawek ustawę o zmia-
nie ustawy – Prawo pocztowe, która 
zmienia dotychczasowy mechanizm fi-
nansowania tzw. kosztu netto obowiązku 
świadczenia usług powszechnych (m.in. 
przyjmowanie, sortowanie, przemieszcza-
nie i doręczanie listów o wadze do 2 kg, paczek  

Senator Artur Dunin, sprawozdawca Komisji Infra-
struktury w sprawie nowelizacji prawa pocztowego.

Głosowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe.
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47. posiedzenie Senatu 
(3–4 sierpnia 2022 r.)

Zerowa stawka podatku VAT dla gazu płyn-
nego, oleju opałowego i pelletu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podat-
ku od towarów i usług ma na celu objęcie 
zerową stawką podatku VAT – analogicznie 
do gazu ziemnego – gazu płynnego (LPG), 
innego niż przeznaczony do napędu silni-
ków spalinowych, oleju opałowego i pelletu 
w okresie 1 października–31 grudnia 2022 r. 
Projekt wprowadza też obowiązek zamiesz-
czania przez sprzedawcę przy kasie rejestru-
jącej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym 
sprzedawany jest gaz LPG i olej opałowy, 
informacji o obniżeniu stawki podatku VAT 
na te towary.

48. posiedzenie Senatu 
(7–8 września 2022 r.)

Większa część oświatowa subwencji  
ogólnej dla samorządu terytorialnego

Projekt ustawy o wysokości części oświato-
wej subwencji ogólnej dla jednostek samo-
rządu terytorialnego na rok 2022 zwiększa 
jej wysokość o  wskaźnik cen towarów 
i  usług konsumpcyjnych w  I  półroczu  
2022 r. dla wszystkich jednostek samorzą-
du terytorialnego.

Nowe uprawnienie rzecznika finansowego

Rzecznik finansowy będzie mógł wszczynać 
cywilne postępowania grupowe i uczestni-
czyć w nich w charakterze reprezentanta 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
zakłada przywrócenie ławników do skła-
dów orzekających w sądach powszechnych 
w sprawach cywilnych. Projekt stanowi re-
alizację postulatu petycji P10-61/21, wnie-
sionej do Senatu przez Radę Ławniczą Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu.

Zmiany procedury budowania farm 
wiatrowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o  inwe-
stycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 
oraz niektórych innych ustaw zmienia obo-
wiązującą procedurę lokalizacji elektrowni 
wiatrowych, tak aby zwiększyć możliwości 
ich budowy. Uchwałę w sprawie lokalizacji 
turbiny wiatrowej, z zachowaniem zasady 
minimalnej odległości 500 m w linii prostej 
od budynku mieszkalnego, podejmowała-
by rada gminy na wniosek inwestora. Je-
żeli moc turbiny wiatrowej nie przekracza 
mocy przyłączeniowej 20 MW, a odległość 
elektrowni wiatrowej od najbliższej elek-
trowni wiatrowej lub granicy obszaru, dla 
którego ustanowiono formę ochrony przy-
rody, będzie większa niż 2 km, nie byłoby 
konieczne sporządzanie raportu oddziały-
wania na środowisko. Projekt wprowadza 
także opłatę na rzecz gminy w wysokości 
3% wartości energii wytworzonej w każdej 
elektrowni wiatrowej w danym miesiącu, 
ale nieprzekraczającej w ciągu roku 80 tys. zł  
od 1 MW mocy zainstalowanej elektrowni. 
Opłata ma być przeznaczona m.in. na walkę 
z ubóstwem energetycznym.

Senator Ewa Matecka (z prawej), sprawozdawczyni 
komisji: ustawodawczej i  praw człowieka w  spra-
wie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.

Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług.
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Uchwały Senatu

46. posiedzenie Senatu  
(20–21 lipca 2022 r.)

Uchwała w 80. rocznicę wielkiej akcji  
likwidacyjnej warszawskiego getta 

Senat w  uchwale upamiętnił 80. rocznicę 
początku zagłady getta warszawskiego i ty-
sięcy jego mieszkańców. Uczcił też pamięć 
prawie 2 mln żydowskich ofiar niemieckiej 
akcji „Reinhardt” z  innych miejscowości 
okupowanej Polski. W uchwale senatorowie 
przypomnieli, że od 22 lipca do 21 wrześ-
nia 1942 r. wywiezionych i zamordowanych 
w  komorach gazowych obozu w  Treblin-
ce zostało, według różnych szacunków,  
250–300 tys. Żydów, czyli około 75% ówczes-
nych mieszkańców getta. Akcja ta stanowiła 
tylko jeden z etapów operacji „Reinhardt”, 
mającej na celu wymordowanie wszystkich 
Żydów w  Generalnym Gubernatorstwie, 
a  w  dalszym planie – zaplanowaną przez 
III Rzeszę eksterminację europejskich Żydów. 

47. posiedzenie Senatu  
(3–4 sierpnia 2022 r.)

Uchwała w sprawie uczczenia 85. rocznicy 
Wielkiego Strajku Chłopskiego

W uchwale senatorowie wyrazili najwyższy 
szacunek dla chłopów i  ludowców, którzy 
w 1937 r., „zdesperowani koszmarem wiel-
kiego kryzysu gospodarczego, szczególnie 
dotkliwie odczuwanego na wsi, w obliczu 

poszkodowanych działalnością GetBack, 
a także inicjować procesy cywilne na rzecz 
poszkodowanych w innych sprawach, w któ-
rych stronami są konsumenci i  podmio-
ty rynku finansowego. Takie rozwiązanie 
zaproponował Senat w  projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń 
w  postępowaniu grupowym oraz ustawy 
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmio-
ty rynku finansowego i o Rzeczniku Finan-
sowym. Realizuje on rekomendacje Zespołu 
ds. Spółki GetBack SA, zawarte w uchwale 
Senatu w  sprawie ustaleń poczynionych 
przez zespół.

Ułatwienie w dochodzeniu roszczeń  
poszkodowanych przez instytucje 
finansowe

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych ma na 
celu ułatwienie konsumentom i przedsię-
biorcom niebędącym profesjonalistami na 
rynku finansowym, w tym obligatariuszom 
GetBack, dochodzenie roszczeń wynikają-
cych z umowy o świadczenie usług lub wyko-
nywania czynności na rzecz osoby fizycznej 
przez instytucję finansową. Zgodnie z projek-
tem, również wypełniającym zalecenia Ze-
społu ds. Spółki GetBack SA, poszkodowani 
mogliby wytaczać powództwa przed sądem 
właściwym dla ich miejsca zamieszkania, 
a nie siedziby pozwanego. Projekt przewiduje 
też zmniejszenie wysokości opłaty sądowej 
w sprawach o roszczenia wynikające z umo-
wy o świadczenie usług lub wykonywania 
czynności na rzecz tej osoby przez instytucję 
finansową. Przy wartości przedmiotu sporu 
lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 
20 tys. zł opłata wynosiłaby 1 tys. zł.

Senator Leszek Czarnobaj, sprawozdawca komisji: 
budżetu, samorządu terytorialnego oraz ustawo-
dawczej w sprawie projektów ustaw realizujących 
postulaty Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack.

Senator Kazimierz Michał Ujazdowski, sprawozdawca 
Komisji Ustawodawczej w sprawie projektu uchwały 
w 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej warszaw-
skiego getta.
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znowelizowanej dyrektywy unijnej o usłu-
gach audiowizualnych. Jego zdaniem 
wdrożenie tych przepisów nie wyczerpu-
je potrzeb legislacyjnych odnoszących się  
do polskiego rynku mediów. Zwrócił uwa-
gę, że wkrótce minie 30 lat od uchwalenia 
ustawy o radiofonii i telewizji, która nigdy 
nie była nowelizowana ze względu na zmia-
ny zachodzące w  mediach audiowizual-
nych w związku z dynamicznym rozwojem 
rynku i  postępem techniczno-technolo-
gicznym. KRRiT od wielu już lat wskazu-
je na potrzebę wszechstronnych zmian  
prawnych.

Przewodniczący Witold Kołodziejski po-
informował, że w 2021 r. wpływy abonamen-
towe Telewizji Polskiej wyniosły 330 mln zł, 
Polskiego Radia – prawie 160 mln zł, spó-
łek regionalnych radiofonii publicznej też 
ok. 160  mln  zł. W  ramach rekompensaty 
za utracone wpływy w  wyniku zwolnień 
w opłatach abonamentowych Telewizja Pol-
ska otrzymała 1 mld 711 mln zł, Polskie Radio 
– prawie 126 mln zł, spółki radiowe regional-
ne – 112 mln zł. Na koniec grudnia 2021 r.  
w Polsce na 13,5 mln gospodarstw domo-
wych zarejestrowane odbiorniki RTV miało 
6,3 mln, spośród których 3,9 mln było zwol-
nionych z opłat abonamentowych.

Informacja o działalności Rady Mediów 
Narodowych w 2021 r.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
Krzysztof Czabański podkreślił, że w 2021 r.  
rada przede wszystkim zajmowała się powo-
ływaniem rad programowych spółek pub-
licznej radiofonii i  telewizji oraz Polskiej 
Agencji Prasowej w związku z zakończeniem 
ich 4-letnich kadencji. Przypomniał, że ich 
skład w 2/3 zależy od klubów parlamentar-
nych, a w 1/3 jest wyłaniany w ramach tzw. 
naboru społecznego. Rada podejmowała 

łamania podstawowych praw obywatelskich 
przez ówczesne władze sanacyjne, przeszli 
od słów do czynów i podjęli bezkompromi-
sową walkę o zmianę na lepsze życia miesz-
kańców polskiej wsi”. W walce tej ponieśli 
ogromne straty materialne i osobowe. „Ich 
ofiara krwi i cierpienia ma wartość nieprze-
mijającą” – czytamy w uchwale.

48. posiedzenie Senatu  
(7–8 września 2022 r.)

Uchwała w sprawie upamiętnienia  
setnej rocznicy utworzenia  
Związku Polaków w Niemczech

W uchwale Senat wyraża najwyższe uznanie 
dla założycieli Związku będącego największą 
i najaktywniejszą organizacją polonijną dzia-
łającą w granicach Niemiec. Senatorowie od-
dają hołd założycielom i dawnym członkom 
Związku Polaków w Niemczech oraz wyraża-
ją wdzięczność kolejnym pokoleniom, które 
kontynuują pracę tej zasłużonej, stuletniej 
organizacji polonijnej. 

Informacje

46. posiedzenie Senatu  
(20–21 lipca 2022 r.)

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z działalności w 2021 r. wraz 
z Informacją o podstawowych problemach 
radiofonii i telewizji w 2021 r.

W ocenie przewodniczącego KRRiT Witolda 
Kołodziejskiego największym wyzwaniem 
Krajowej Rady w 2021 r. była implementacja 

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upa-
miętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Po-
laków w Niemczech. 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
Witold Kołodziejski.



18 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji z petycji  
rozpatrzonych w 2021 r. 

Przewodniczący komisji praw człowieka 
senator Aleksander Pociej poinformował, 
że w  2021  r. marszałek Senatu skiero-
wał do komisji 93 petycje, w tym 73 indy- 
widualne, 19  zbiorowych i  1  wielokrot-
ną. Komisja kontynuowała też prace nad  
2 petycjami z poprzedniej kadencji Senatu 
oraz nad 5 petycjami z 2019 r., które wpły-
nęły do Senatu po zakończeniu IX kadencji.  
Na podstawie rozpatrzonych petycji ko-
misja przygotowała 4  projekty ustaw: 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego (zwiększenie ochrony interesu 
strony dzięki wprowadzeniu bezwzględne-
go zakazu przesłuchiwania pełnomocnika 
strony w charakterze świadka), o zmianie 
ustawy – Prawo o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi (umożliwienie do-
ręczeń w postępowaniu administracyjnym,  
na wniosek adresata, na wskazany przez 
niego adres skrzynki pocztowej), o zmia-
nie ustawy – Kodeks wyborczy (przyznanie 
osobom ubezwłasnowolnionym częściowo 
czynnego prawa wyborczego w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego), o  zmia-
nie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 
(usprawnienie porozumiewania się tym-
czasowo aresztowanego ze swoim obrońcą 
za pośrednictwem telefonu). 

Przewodniczący komisji podkreślił,  
że bardzo dużo petycji dotyczy wykreślenia 
z obiegu prawnego martwych przepisów.  
Takie petycje są przekazywane do Rządo-
wego Centrum Legislacji. 

ponadto decyzje wynikające z zakończenia 
kadencji niektórych członków zarządu lub 
rad spółek medialnych. 

Informacja o działalności Rzecznika  
Praw Dziecka za 2021 rok wraz z uwagami 
o stanie przestrzegania praw dziecka

„Ogólnopolskie badanie jakości życia dzie-
ci i młodzieży w Polsce w 2021 r. to jeden 
z większych efektów pracy rzecznika i jego 
biura w bardzo trudnym okresie pandemii”  
– ocenił rzecznik praw dziecka Mikołaj 
Pawlak. Jak dodał, to pierwsze tak szero-
kie badanie od 2003 r. Przebadano ponad 
5800 uczniów klas 2. i 6. szkół podstawowych 
oraz średnich. Wykorzystano kwestiona-
riusz KIDSCREEN, jednolite narzędzie opra-
cowane w ramach programów badawczych 
Komisji Europejskiej. Tematy badania to: ro-
dzina, szkoła, zdrowie fizyczne i psychiczne, 
cyberbezpieczeństwo i relacje rówieśnicze. 
Wyniki badań analizowała powołana przez 
rzecznika rada ekspertów, która przygoto-
wała też rekomendacje.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof 
Czabański.

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji senator Aleksander Pociej.
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47. posiedzenie Senatu  
(3–4 sierpnia 2022 r.)

Informacja Prezesa Rady Ministrów  
na temat bezpieczeństwa energetycznego 
Polaków

„Mamy pełne magazyny gazu ziemnego, wy-
pełnione nawet w  ponad 100-procentach, 
mamy zapewnione bezpieczeństwo, jeże-
li chodzi o paliwa, mamy też pełną dywer-
syfikację, jeżeli chodzi o  strukturę dostaw 
gazu ziemnego” – zapewniała minister kli-
matu i środowiska Anna Moskwa. Podkre-
śliła, że to wyjątkowa sytuacja, bo w innych 
krajach UE magazyny gazu wypełnione są 
w 70-procentach. Poinformowała, że PGNiG 
jest przygotowane do pozyskania gazu z róż-
nych kierunków, m.in. poprzez połączenia 
gazowe na granicy zachodniej i południowej 
oraz terminal LNG w Świnoujściu. Wydobycie 
własne PGNiG to 3 mld m3; spółka ma udziały  
w 59 koncesjach na norweskim szelfie kon-
tynentalnym, prowadzi wydobycie z 14 złóż. 
Podstawowe kontrakty na dostawy gazu LNG 
to z: Venture Global do 2045 r., Cheniere Mar-
keting do 2042 r., Qatargas do 2034 r. Minister 
poinformowała, że w Polsce roczne zużycie 
gazu ogółem to ok. 20 mld m3 i widać jego 
spadek ok. 20% w różnych sektorach. 

Jeżeli chodzi o ropę i paliwa transpor-
towe, to te dostawy też są niezakłócone. Mi-
nister klimatu podkreśliła, że w 2015 r. ropa 
pochodziła głównie z Rosji, a obecnie impor-
tujemy ją z 14 krajów. Węgiel importowany 
jest głównie z Kolumbii i Indonezji, zwięk-
szono też wydobycie w kraju. 

Informacja Prezesa Rady Ministrów  
na temat perspektywy pozyskania  
środków z Krajowego Planu Odbudowy

Wiceminister funduszy i polityki regional-
nej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypo-
mniała, że Krajowy Plan Odbudowy został 
przekazany do Komisji Europejskiej 3 maja 
2021 r. Po trwających ponad rok negocja-
cjach KE 1 czerwca 2022 r. przekazała po-
zytywną ocenę KPO, a 17 czerwca dokument 
uzyskał decyzję wykonawczą Rady Unii Eu-
ropejskiej. Ministerstwo Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej, jako koordynator KPO, 
rozpoczęło negocjacje z KE w sprawie wa-
runków operacyjnych, które należy spełnić, 
aby można było złożyć wniosek o wypłatę 
środków. Wiceminister poinformowała, że 
negocjacje prawdopodobnie zakończą się 
we wrześniu 2022 r., a na przełomie wrześ-
nia i października planowane jest złożenie 
wniosków o wypłatę dotacji i pożyczki. Wy-
jaśniła, że warunkiem otrzymania środków 
z pierwszej transzy jest przede wszystkim 
wypełnienie zobowiązań, określonych 
w KPO, które dotyczą wymiaru sprawied-
liwości i zapewnienia skutecznego audytu 
i kontroli środków pochodzących z Instru-
mentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności. 

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgo-
rzata Jarosińska-Jedynak.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń Senatu 
dostępne są na stronie internetowej Senatu: www.senat.gov.pl.

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/
https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/
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tzw. trzynastce dla emerytów czy wakacjach 
kredytowych. Główny ekonomista Pracodaw-
ców RP Kamil Sobolewski zwrócił uwagę na 
rosnący deficyt obrotów towarowych, który 
w I kwartale 2022 r. w relacji do PKB wynosił 
minus 6%. „Jeżeli gospodarka w takim tem-
pie będzie generować przewagę popytu na 
zagraniczne dobra i usługi nad podażą tego, 
co my mamy do zaoferowania, to do końca 
roku deficyt osiągnie minus 7%, co jest po-
ziomem alarmowym” – przestrzegał ekono-
mista. „Będziemy mieć 3 problemy: inflację, 
deficyt budżetowy sektora finansów publicz-
nych i deficyt obrotów bieżących” – ocenił. 

Komisja Gospodarki  
Narodowej i Innowacyjności

17 września 2022 r. senatorowie z komisji 
gospodarki wzięli udział w otwarciu kana-
łu na Mierzei Wiślanej. Budowę przekopu 
przez mierzeję komisja wizytowała 3 wrześ-
nia 2022 r. „To inwestycja bardzo potrzebna 
dla regionu Warmii i Mazur, szczególnie dla 
Elbląga, który jest czwartym co do wielkości 
polskim portem na Bałtyku. Przyszłość tego 
portu rysuje się w pozytywnych barwach, 

Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych

Działaniom rządu w celu obniżenia i ogra-
niczenia poziomu inflacji poświęcono po-
siedzenie komisji 19 lipca 2022 r. Dyrektor 
Departamentu Polityki Makroekonomicznej 
w Ministerstwie Finansów Marek Skawiński 
przypomniał, że w związku z rosnącą inflacją 
Narodowy Bank Polski od października 2021 r.  
do lipca 2022 r. podnosił stopy procento-
we od 0,1 do 6,5%. Rząd z kolei podejmował 
działania mające na celu przede wszystkim 
ochronę gospodarstw domowych przed 
skutkami inflacji. Tzw. tarcze antyinflacyj-
ne, m.in. obniżające akcyzę i VAT na energię 
cieplną, elektryczną, gaz, paliwa i podstawo-
we grupy żywności oraz nawozy, obowiązują  
do 31 października 2022 r. Ich uzupełnieniem 
są rozwiązania wprowadzone w ramach tzw. 
tarczy antyputinowskiej. Według szacunków 
Ministerstwa Finansów dzięki tym tarczom 
średnioroczna inflacja w 2022 r. będzie niż-
sza mniej więcej o 3 punkty procentowe. 

Ekonomista Marcin Liberadzki, prof. 
Szkoły Głównej Handlowej, wskazał na po-
trzebę wykorzystania innych instrumentów 
oddziaływania na inflację, np. skup przez 
NBP obligacji skarbowych, ale tylko prze-
znaczonych na finansowanie inwestycji. Opo-
wiedział się za wprowadzeniem kryterium 
dochodowego w programie „Rodzina 500 +”, 

Prace komisji

Posiedzenie komisji budżetu.

Będziemy mieć 3 problemy:  
inflację, deficyt budżetowy  
sektora finansów publicznych 
i deficyt obrotów bieżących.

Senatorowie Dorota Tobiszowska i Mariusz Grom-
ko podczas uroczystości otwarcia kanału na Mierzei 
Wiślanej. 
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Senatorowie na posiedzeniu komisji 
19 lipca 2022 r. wysłuchali informacji na 
temat przyszłości Muzeum Sztuki w Łodzi 
w  kontekście nieprzedłużenia kontraktu 
jego wieloletniemu dyrektorowi Jarosławo-
wi Suchanowi. Wiceminister kultury Jaro-
sław Sellin poinformował, że Muzeum Sztuki 
w  Łodzi jest instytucją współprowadzoną 
przez ministra kultury i marszałka woje-
wództwa łódzkiego. Wyjaśnił też, że na po-
nowne powołanie Jarosława Suchanowa na 
stanowisko dyrektora tej placówki nie wyra-
ził zgody właśnie marszałek województwa; 
od 26 kwietnia 2022 r. obowiązki te pełni 
Andrzej Biernacki. Wiceminister poinfor-
mował, że resort kultury jeszcze w tym roku 
zamierza przeprowadzić konkurs na dyrek-
tora łódzkiego muzeum. 

Komisja Obrony Narodowej

2 sierpnia 2022 r. senatorowie złożyli wizytę 
w Centrum Weterana Działań poza Granica-
mi Państwa. Udziela ono weteranom wspar-
cie prawnego i  psychologicznego, a  także 
pielęgnuje pamięć o żołnierzach poległych 
i tradycji wojskowej.

Delegacja komisji 6 września 2022 r. 
wzięła udział w otwarciu XXX Międzyna-
rodowego Salonu Przemysłu Obronne-
go i  XXVIII Międzynarodowych Targów 

ponieważ przyciągnie on inwestorów, którzy 
będą chcieli go na nowo uruchomić, zwięk-
szyć jego możliwości przeładunkowe i zara-
biać pieniądze dla regionu. Miastom, które 
znajdują się w obrębie zalewu, jak Tolkmicko 
czy Frombork pozwoli to na rozwój turysty-
ki” – ocenił zastępca przewodniczącego ko-
misji senator Wojciech Piecha.

Komisja Kultury  
i Środków Przekazu

Komisja 19 lipca 2022 r. rozpatrzyła spra-
wozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji z działalności w 2021 r. oraz informację 
o  działalności Rady Mediów Narodowych 
w 2021 r. i wniosła o ich odrzucenie, co Se-
nat poparł na 46. posiedzeniu. Odrzucenie 
sprawozdania KRRiT komisja argumento-
wała niewypełnianiem obowiązku stania na 
straży wolności słowa, prawa do informacji 
oraz interesu publicznego w radiofonii i tele-
wizji. Wskazała też na brak adekwatnych re-
akcji na pozbawienie KRRiT konstytucyjnych 
uprawnień po utworzeniu Rady Mediów Na-
rodowych; ignorowanie stanowisk i opinii 
Senatu w sprawie roli mediów publicznych; 
pozbawione transparentności, pozameryto-
ryczne i opieszałe procedowanie przy prze-
dłużaniu koncesji, w szczególności TVN24; 
brak przejrzystości wydatków związanych 
z realizacją projektu Telemetria Polska.

Odrzucenie sprawozdania 
KRRiT komisja argumentowała 
niewypełnianiem obowiązku  
stania na straży wolności słowa.

Przewodnicząca komisji kultury senator Barbara 
Zdrojewska i jej zastępca senator Jerzy Fedorowicz. 

Senatorowie: Jarosław Rusiecki, Rafał Ślusarz i Do-
rota Czudowska w Centrum Weterana Działań poza 
Granicami Państwa, 2 sierpnia 2022 r.
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12 upraw: zbóż jarych, rzepaku i rzepiku, 
krzewów owocowych, zbóż ozimych, roślin 
strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukury-
dzy na kiszonkę, truskawek, tytoniu, warzyw 
gruntowych, drzew owocowych i  chmie-
lu. Szacuje się, że straty plonów z powodu 
suszy wystąpiły we wszystkich wojewódz-
twach. Senatorowie ocenili przedstawioną 
informację jako zbyt ogólną i postanowili 
zwrócić się do ministra rolnictwa o szcze-
gółową pisemną odpowiedź w tej sprawie. 
Jak wskazywali, w  tej niezwykle trudnej 
i dynamicznej sytuacji na rynkach rolnicy 
oczekują konkretnej i rzetelnej informacji  
na temat możliwości ich dalszego funkcjo-
nowania i pomocy państwa. 

Tematem posiedzenia komisji 2 sierpnia 
2022 r. był podatek dochodowy od działów 
specjalnych produkcji rolnej w kontekście 
zwiększenia sumy obrotów w wyniku infla-
cji oraz ewentualnej możliwości zwiększenia 
progów podatkowych. Zastępczyni dyrekto-
ra Departamentu Budżetu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Aleksandra Szelą-
gowska wyjaśniła, że w ramach opodatko-
wania działów specjalnych producent płaci 
podatek dochodowy wynikający z uzyski-
wanych dochodów, co wymaga prowadze-
nia ksiąg rachunkowych, handlowych czy 
ksiąg przychodów i rozchodów. Ze względu 
na to, iż większość producentów rolnych nie 
prowadzi takich ksiąg, stosuje się ułatwienia 
– określanie co roku norm szacunkowych 
podatku dochodowego od działów specjal-
nych produkcji rolnej. Przy ich ustalaniu 
brany jest pod uwagę wskaźnik wzrostu cen 

Logistycznych LOGISTYKA w  Kielcach. 
Senatorowie spotkali się z  prezesem za-
rządu targów Andrzejem Mochoniem, wi-
ceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
Krzysztofem Solą i  przedstawicielami firmy 
Raytheon Technologies – producenta syste-
mów obronnych Patriot.

Komisja Regulaminowa,  
Etyki i Spraw Senatorskich

Komisja 3 sierpnia 2022 r. pozytywnie zaopi-
niowała projekt budżetu Kancelarii Senatu 
na rok 2023, ale nie zgodziła się na wzrost 
uposażeń senatorskich i pochodnych od nich 
naliczonych oraz diet parlamentarnych. Za-
proponowała zmniejszenie wysokości pro-
jektu budżetu Kancelarii Senatu o  kwotę 
wydatków zaplanowanych na ten cel. 

Komisja Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Senatorowie 19 lipca 2022 r. zapoznali się 
z informacją ministra rolnictwa na temat 
skutków suszy w  Polsce. Wynika z  niej,  
że niedobory wody, powodujące zmniejsze-
nie plonów przynajmniej o 20% w stosun-
ku do plonów uzyskiwanych w  średnich 
warunkach pogodowych, stwierdzono dla 

Senatorowie Andrzej Kobiak i Marek Borowski.

Komisja pozytywnie zaopiniowała 
projekt budżetu Kancelarii Senatu  
na rok 2023.

Szacuje się, że straty plonów 
z powodu suszy wystąpiły 
we wszystkich województwach.

Przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chró- 
ścikowski i jego zastępca senator Ryszard Bober  
na posiedzeniu komisji 19 lipca 2022 r.



233 (23) – lipiec–wrzesień 2022 r.

26–28 lipca 2022 r. członkowie komisji: 
rolnictwa i środowiska złożyli wizytę w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim. Zapoznali 
się m.in. z problemami funkcjonowania sa-
natoriów uzdrowiskowych w Ciechocinku, 
działalnością przedsiębiorstwa chemiczne-
go Anwil, produkującego nawozy azotowe, 
a także realizowanymi i planowanymi inwe-
stycjami cukrowni w Kruszwicy. 

Komisja Samorządu  
Terytorialnego  
i Administracji Państwowej

Komisja, w ramach obchodów 100. rocznicy 
pierwszego posiedzenia Senatu II RP, zorga-
nizowała 2 posiedzenia, którym towarzyszy-
ła prezentacja wystawy „Senat RP wczoraj 
i dziś”. 

W Katowicach 5 lipca 2022 r. dysku-
towano o  roli samorządu terytorialnego 
w  transformacji regionu śląskiego. Se-
natorowie i  samorządowcy zastanawia-
li się, jak powinna przebiegać skuteczna 

towarowej produkcji rolniczej, który w maju 
każdego roku ogłasza GUS. W 2022 r. wskaź-
nik ten wyniósł 106, co oznacza, że w 2023 r. 
normy szacunkowe zostaną podniesione 
o 6%. Senatorowie wyrazili obawy, że z po-
wodu inflacji np. producenci drobiu, również 
traktowani jako dział specjalny produkcji rol-
nej, mogą przekroczyć próg, powyżej którego 
będą musieli przechodzić na księgi rachun-
kowe. Wicedyrektor Aleksandra Szelągowska 
przypomniała, że kwota przychodu, powyżej 
której wszyscy muszą prowadzić księgi ra-
chunkowe, wynosi 2 mln zł. Przedstawiciele 
resortu finansów poinformowali, że nie jest 
planowane zwiększenie tej kwoty. 

W Katowicach dyskutowano 
o roli samorządu terytorialnego 
w transformacji regionu śląskiego. 

Senatorowie: Józef Łyczak, Zdzisław Pupa i Maciej 
Łuczak na posiedzeniu komisji rolnictwa 2 sierpnia 
2022 r.

Posiedzenie komisji samorządu w Katowicach.
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Województwa Śląskiego odwiedzili m.in. 
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-
-Ściekowej w Tychach, Tyską Podstrefę Ka-
towickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwi-
ce” w Górnośląskim Akceleratorze Przedsię-
biorczości Rynkowej, obiekty pokopalniane 
w  Bytomiu: dzielnicę Rozbark i  Centrum 
Sportów Wspinaczkowych i Siłowych. 

Posiedzenie komisji w Kaliszu 29 wrześ-
nia 2022 r. było poświęcone problemom 
i wyzwaniom branży gospodarki odpadami 
komunalnymi. W  trakcie debaty zwraca-
no uwagę, że ustawa o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach jest bardzo często 

transformacja Śląska, by była sprawiedliwa, 
uwzględniała wszystkie aspekty i wszystkich 
interesariuszy. O problemach miast śląskich 
mówili prezydenci: Bytomia – Mariusz Wo-
łosz i  Sosnowca – Arkadiusz Chęciński. 
Wskazywali na potrzebę przygotowania 
programu pomocowego dla województwa 
śląskiego, a także zmian legislacyjnych, aby 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia mo-
gła wykonywać zadania, do których została 
powołana. W ocenie przewodniczącego ko-
misji samorządu senatora Zygmunta Fran-
kiewicza na Śląsku jest wiele miejsc udanej 
transformacji, ale wiele wciąż wymaga pra-
cy i zmian. Senator podkreślił, że samorzą-
dy potrafią sobie poradzić z transformacją, 
jeśli mają stworzone odpowiednie warunki 
i narzędzia. „Jeśli nie podejmiemy działań 
zaradczych, to obszar, na którym się znaj-
dujemy, będzie problemem nie regionu,  
ale całej Polski” – ocenił. 

Podczas wizyty studyjnej na Śląsku  
4 i 6 lipca 2022 r. członkowie komisji sa-
morządu i Senackiego Zespołu ds. Rozwoju 

Członkowie komisji samorządu i Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego w Katowicach.

Senator Zygmunt Frankiewicz 
podkreślił, że samorządy potrafią 
sobie poradzić z transformacją,  
jeśli mają stworzone odpowiednie 
warunki i narzędzia.

Marszałek Senatu i członkowie komisji samorządu 
oraz Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Wojewódz-
twa Śląskiego w Regionalnym Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej w Tychach.
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w swoim mieszkaniu. Odsprzedanie swo-
jego udziału czy odzyskanie wkładu zależy  
od decyzji danego TBS. Mieszkańcy nie 
mają też narzędzi prawnych, aby decydować 
o sposobie wydatkowania przez towarzystwo 
środków pochodzących z czynszów.

W przeddzień posiedzenia senatorowie 
zapoznali się m.in. z funkcjonowaniem in-
stalacji do utylizacji odpadów w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
„Orli Staw” w Nowych Prażuchach i działal-
nością Związku Komunalnego Gmin „Czy-
ste Miasto, Czysta Gmina”, zrzeszającego  
23 miasta i gminy z województw wielkopol-
skiego i łódzkiego.

zmieniana, co utrudnia jej stosowanie. W oce-
nie przedstawicieli branży gospodarki odpa-
dami komunalnymi przepisy powinny być 
bardziej elastyczne, ponieważ duże miasta bo-
rykają się z innymi problemami i potrzebują 
innych rozwiązań niż małe miasta czy gminy 
wiejskie. Wśród trudności gospodarowania 
odpadami wskazywano także długie i skom-
plikowane procedury administracyjne, niski 
poziom świadomości społecznej w zakresie 
segregacji odpadów, brak systemu kaucyjne-
go i zbyt małą liczbę instalacji do zagospoda-
rowania odpadów biodegradowalnych. 

Podczas posiedzenia dyskutowano też 
o  szansach i  zagrożeniach budownictwa 
komunalnego, społecznego i  socjalnego. 
Przedstawiciele organizacji zrzeszających 
partycypantów TBS wskazywali na ko-
nieczność zmiany przepisów. Ich nieprecy-
zyjność w wielu wypadkach skutkuje tym,  
że osoba, która zawarła z  towarzystwem 
umowę partycypacji w  kosztach budowy 
lokalu, po wpłaceniu kilkudziesięciu ty-
sięcy złotych do TBS nie może zamieszkać 

Wizyta senatorów z  komisji samorządu w  Zakła-
dzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 
Staw” w Nowych Prażuchach.

Posiedzenie komisji w Kaliszu  
było poświęcone problemom 
i wyzwaniom branży gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

Posiedzenie komisji samorządu w Kaliszu.
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dydaktycznych. W kształceniu na odległość 
w tym roku szkolnym wzięło udział 113 ucz-
niów z Niemiec, realizujących uzupełniający 
program kształcenia oraz 54 uczniów rea-
lizujących program ramowy. W Niemczech 
funkcjonuje 7 szkół polskich przy placów-
kach dyplomatycznych, w których kształ-
ci się 1446 uczniów. Resort edukacji podjął 
też starania o utworzenie 4 dodatkowych 
szkół polskich. Planowane jest też powsta-
nie przedszkola, czyli oddziału szkolnego  
dla dzieci w wieku 3–6 lat. 

Podczas spotkania z przedstawicielami 
Rady Polonii Świata: Teresą Berezowską, 
Bożeną Kamińską, Małgorzatą Kwiatkowską 
i Tadeuszem Pilatem 19 lipca 2022 r. sena-
torowie rozmawiali m.in. o forum i walnym 
zjeździe Rady Polonii Świata, organizowa-
nym we wrześniu 2022 r. w Wilnie we współ-
pracy ze Związkiem Polaków na Litwie. 

Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

Komisja 22 września 2022 r. wysłucha-
ła podsumowania prezydencji francuskiej 
w Radzie Unii Europejskiej, przedstawio-
nego przez ambasadora Frédérica Bille-
ta, informacji ambasadora Czech Jakuba 
Dürra o priorytetach prezydencji czeskiej, 

Komisja Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami  
za Granicą

Komisja 19 lipca 2022 r. zapoznała się 
z  informacją Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych oraz organizacji pozarządowych 
o zadaniach inwestycyjnych realizowanych 
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią 
i Polakami za Granicą – infrastruktura po-
lonijna” w 2021 i 2022 r. Obecnie jedynym 
realizowanym przez MSZ projektem stra-
tegicznym jest rozbudowa Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie. W 2021 r. ministerstwo 
przeprowadziło 2 konkursy i udzieliło dotacji 
na realizację 31 inwestycji w Europie, Ame-
ryce Południowej i Północnej oraz Australii 
na łączną kwotę ponad 33 mln zł. W 2022 r. 
przeprowadzono 2 konkursy i udzielono do-
tacji na realizację 34 zadań na łączną kwotę 
ponad 53 mln zł na Litwie, Łotwie, Ukrai-
nie, Zaolziu, Węgrzech, w Mołdawii, Rumu-
nii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, 
Ameryce Południowej i USA.

Prezes Zarządu Krajowego Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska” Dariusz Boni-
sławski zaprezentował realizowane zadania 
inwestycyjne, w tym na Litwie i w Ameryce 
Południowej. Wiceprezes zarządu Fundacji 
„Wolność i Demokracja” Maciej Dancewicz 
poinformował o przygotowaniach do remon-
tu budynku Szkoły im. św. Marii Magdaleny 
we Lwowie.

2 sierpnia 2022 r. senatorowie wysłu-
chali informacji ministra edukacji i  na-
uki na temat dofinansowania organizacji 
polonijnych zajmujących się nauczaniem 
języka polskiego w  Niemczech. Wynika 
z niej, że w 2021 r. tamtejszym polonijnym 
organizacjom oświatowym przekazano 
210  egzemplarzy podręczników i  pomocy 

Senator Wojciech Ziemniak na posiedzeniu komisji 
spraw emigracji 19 lipca 2022 r.

Senatorowie wysłuchali informacji 
ministra edukacji i nauki na temat 
dofinansowania organizacji 
polonijnych zajmujących się 
nauczaniem języka polskiego 
w Niemczech.

Senator Stanisław Gogacz na posiedzeniu komisji 
spraw emigracji 2 sierpnia 2022 r.
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to niezbędny element politycznego dopeł-
nienia reakcji UE na wojnę, konieczny dla 
ukształtowania planu rekonstrukcji Ukrainy.

12 lipca 2022 r. senatorowie: Michał 
Kamiński, Kazimierz Kleina i Marek Plura 
spotkali się z delegacją Izby Deputowanych 
Kongresu Meksyku. Rozmowy dotyczyły 
przede wszystkim agresji Rosji na Ukrainę. 

Komisja Zdrowia

Senatorowie na posiedzeniu 5 września  
2022 r. dyskutowali o realizacji ustawy o spo-
sobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników za-
trudnionych w  podmiotach leczniczych, 
która od 1 lipca 2022 r. wprowadziła wyższe 
minimalne wynagrodzenia pracowników 
i zmieniła system ich finansowania. Więk-
szość dyrektorów szpitali powiatowych 
zgłosiło brak wystarczających środków na 
ustawowe podwyżki dla personelu. W ich 
ocenie przyjęto wadliwy algorytm podziału 
środków.

Podczas debaty zwracano uwagę,  
że szpitale otrzymały więcej pieniędzy z ty-
tułu wyższej wyceny świadczeń, ale odliczo-
no im środki wynikające z tzw. wskaźników 
korygujących, dlatego wzrost jest niewystar-
czający, aby pokryć koszty podwyżek. Podkre-
ślano, że wycena świadczeń, przeprowadzona 
przez Agencję Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji, nie jest adekwatna do ich kosz-
tów. Dyrektorzy szpitali i  samorządowcy 
wskazywali na rosnące koszty utrzymania 
podmiotów leczniczych, spowodowane nie 
tylko rosnącą inflacją, ale także wzrostem 
cen energii, gazu, leków czy wywozu śmie-
ci. Apelowali o  urzeczywistnienie wyceny. 

a także informacji na temat polskiej polityki 
europejskiej w okresie obu prezydencji, za-
prezentowanej przez ministra ds. Unii Eu-
ropejskiej Konrada Szymańskiego. 

Francuską prezydencję zdominowa-
ła wojna w  Ukrainie. Jak mówił ambasa-
dor Frédéric Billet, celem było zapewnienie 
wspólnej, solidarnej, zdecydowanej odpo-
wiedzi na rosyjską agresję i kontynuacja prac 
nad priorytetem prezydencji, którym była 
budowa bardziej suwerennej Europy i wspie-
ranie nowego europejskiego modelu wzrostu. 
Zapewnił, że Francja mimo wojny w Ukra-
inie starała się załatwiać ważne z punktu 
widzenia oczekiwań obywateli UE kwestie 
w dziedzinie bezpieczeństwa, transformacji 
energetycznej i praworządności.

Czeskie przewodnictwo w Radzie UE 
będzie kontynuować działania prezydencji 
francuskiej w zakresie polityki wobec Ukrai-
ny. Ambasador Jakub Dürr zaznaczył, że na-
leży mówić nie tylko o odbudowie Ukrainy, 
ale także o ambicjach tego kraju wobec UE. 
Poinformował o rozpoczętych negocjacjach 
akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. 
Dodał, że integracja Bałkanów Zachodnich 
jest jednym z priorytetów prezydencji. 

Odnosząc się do obu prezydencji, mi-
nister Konrad Szymański ocenił, że oprócz 
bezpośrednich reakcji na wojnę w Ukrai-
nie potrzebne są długofalowe działania po-
lityczne. Podkreślił, że przyznanie statusu 
kandydackiego do UE Ukrainie i Mołdawii  

Komisja wysłuchała podsumowania 
prezydencji francuskiej w Radzie 
Unii Europejskiej oraz informacji 
o priorytetach prezydencji czeskiej.

Posiedzenie komisji spraw zagranicznych 22 września 
2022 r.

Powitanie delegacji Izby Deputowanych Kongresu 
Meksyku przez senatora Kazimierza Kleinę.
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ze względu na doświadczenia Tajwanu 
w skutecznej walce z COVID-19, efektyw-
ność systemu opieki zdrowotnej i ogromny 
potencjał naukowo-techniczny w dziedzinie 
szeroko rozumianej ochrony zdrowia. 

Komisja Nadzwyczajna  
ds. Klimatu

Komisja, w ramach obchodów 100. rocznicy 
pierwszego posiedzenia Senatu II RP, zorga-
nizowała 2 posiedzenia, którym towarzyszy-
ła prezentacja wystawy „Senat RP wczoraj 
i dziś”. 

Wskazywali ponadto na wątpliwości dotyczą-
ce przeprowadzania prawidłowej kwalifikacji 
pracowników do właściwej grupy zawodowej. 

20 lipca 2022 r. komisja wspólnie z ko-
misją spraw zagranicznych podjęły uchwa-
łę sprawie udziału przedstawicieli Tajwanu 
w Światowej Organizacji Zdrowia. W ocenie 
komisji delegacja przedstawicieli Tajwa-
nu powinna mieć zapewnioną możliwość 
uczestnictwa na poziomie eksperckim 
w pracach Światowej Organizacji Zdrowia 

Posiedzenie Komisji Zdrowia 5 września 2022 r.

Dyrektorzy szpitali i samorządowcy 
wskazywali na rosnące koszty 
utrzymania podmiotów leczniczych.

Konferencja prasowa przed posiedzeniem komisji ds. klimatu w Gdyni. 
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i  pilnego wdrożenia skutecznych działań, 
mających na celu przeciwdziałanie zagroże-
niom wynikającym z zalegania materiałów 
niebezpiecznych oraz zapewnienia środków 
finansowych na realizację zadań w tym za-
kresie, a także do wdrożenia systemowych 
rozwiązań wynikających z wniosków NIK 
z kontroli.

Podczas wizyty studyjnej na Pomo-
rzu senatorowie obejrzeli wystawę złożoną 
z obiektów po recyclingu w Nadbałtyckim 
Centrum Kultury i odwiedzili Europejskie 
Centrum Solidarności w Gdańsku. 

15 września 2022 r. senatorowie odwie-
dzili European Wind Academy oraz KK Wind 
Solutions Polska w Szczecinie i farmę wia-
trową w Parnowie.

Podczas posiedzenia komisji 28 lipca 
2022 r. w Gdyni dyskutowano o zanieczysz-
czeniu Morza Bałtyckiego materiałami nie-
bezpiecznymi. Marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił uwa-
gę, że w Bałtyku zatopionych jest 8–10 tys. 
wraków okrętów, amunicja i bojowe środki 
trujące, w tym iperyt siarkowy. Podkreślił, że 
przez lata Europa, w tym Polska, słabo zaj-
mowała się tym narastającym problemem, 
ale teraz widać, że to „tykająca bomba” dla 
wszystkich państw regionu, bo od poziomu 
zanieczyszczenia Bałtyku zależy czystość 
plaż i kąpielisk.

Przypomniano też raport Najwyższej 
Izby Kontroli o działaniach przeciw zagro-
żeniom wynikającym z zalegania materiałów 
niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckie-
go, w którym wskazano, iż administracja 
morska mimo upływu 70 lat od zatopienia 
statków i broni chemicznej nie rozpozna-
ła miejsc, ilości, rodzaju i  stanu materia-
łów niebezpiecznych. Z kolei administracja 
ochrony środowiska pomimo posiadania in-
formacji o zagrożeniach ze strony materia-
łów niebezpiecznych nie prowadziła badania 
i oceny jakości wód polskich obszarów mor-
skich pod względem stężeń bojowych środ-
ków trujących oraz produktów ich rozpadu. 

W  wyniku dyskusji komisja przyję-
ła stanowisko w sprawie zalegających ma-
teriałów niebezpiecznych na dnie Morza 
Bałtyckiego, w którym wezwała Radę Mini-
strów oraz organy administracji morskiej 
i ochrony środowiska do natychmiastowe-
go wypracowania kompleksowej strategii 

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu w Gdyni.

Komisja przyjęła stanowisko 
w sprawie zalegających  
materiałów niebezpiecznych  
na dnie Morza Bałtyckiego.

Wizyta komisji ds. klimatu w European Wind Academy 
w Szczecinie.
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umożliwi stworzenie do 100  tys. nowych 
miejsc pracy, przyniesie przyrost PKB nawet 
o 70–133 mld zł, a do budżetów samorządów 
trafi 490–935 mld zł dodatkowych wpływów 
z podatków od nieruchomości.

Komisja 19 lipca 2022 r. wysłuchała 
informacji ministra klimatu i środowiska 
w sprawie ilości energii elektrycznej zuży-
tej w 2021 r. oraz prognoz jej zużycia w ko-
lejnych latach do 2030 r. Z przedstawionych 
opracowań wynika, że tendencje zużycia 
energii w 2022 r. utrzymują się na poziomie 
jak w roku ubiegłym. W 2021 r. zużycie ener-
gii elektrycznej wyniosło 180 TWh, do maja 
osiągnęło 75,2 TWh, jak w 2022 r. Przedsta-
wiciele resortu klimatu przyznali, że w przy-
szłości wzrośnie zapotrzebowanie na energię 
elektryczną, np. przez zmianę źródeł ciepła 
z gazowych na np. pompy ciepła. Zapewnili, 

16 września na Politechnice Koszaliń-
skiej odbyło się posiedzenie komisji, po-
święcone rozwojowi odnawialnych źródeł 
energii w Polsce ze szczególnym uwzględ-
nieniem energetyki wiatrowej. Przewodni-
czący komisji senator Stanisław Gawłowski 
podkreślił, że obecny kryzys energetyczny 
nie jest kryzysem wyłącznie na najbliższą 
zimę i politycy muszą to zrozumieć. Jego 
zdaniem konieczne jest postawienie na ener-
getykę pochodzącą z OZE, przede wszystkim 
z wiatru, dlatego rząd musi odblokować bu-
dowę farm wiatrowych na morzu. Prezes Za-
rządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej Janusz Gajowiecki poinformo-
wał, że dzięki realizacji nowych inwestycji 
o  mocy 6  GW Polska mogłaby całkowicie 
uniezależnić się od rosyjskiego węgla i gazu 
używanych obecnie do produkcji prądu. Na 
instalację wystarczyłby rok, ale potrzeba 
odpowiednich regulacji, żeby przyspieszyć 
procedury planistyczne i  środowiskowe. 
W raporcie przygotowanym przez stowarzy-
szenie przewidziano 3 scenariusze rozwoju 
polskiej energetyki wiatrowej. Ich realizacja 

Posiedzenie komisji ds. klimatu w Koszalinie.

Na Politechnice Koszalińskiej  
odbyło się posiedzenie komisji, 
poświęcone rozwojowi odnawialnych 
źródeł energii w Polsce  
ze szczególnym uwzględnieniem 
energetyki wiatrowej. 

Senatorowie: Ewa Matecka, Jadwiga Rotnicka i Janusz 
Pęcherz na posiedzeniu komisji ds. klimatu 19 lipca 
2022 r.
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znany krytycyzm wobec rządów PiS, jego 
aktywność zawodowa, okres kampanii wy-
borczych, podczas których współpracował 
z różnymi politykami, a także jego prywatna 
znajomość z Pawłem Tamborskim, dla któ-
rego jednak nigdy nie pracował. 

Senatorowie 19 września 2022 r. spotkali 
się z członkami komisji śledczej ds. zbadania 
stosowania oprogramowania Pegasus i rów-
noważnego oprogramowania szpiegowskie-
go służącego inwigilacji (PEGA) Parlamentu 
Europejskiego. Przewodniczący komisji ds. 
nielegalnej inwigilacji senator Marcin Bosa-
cki podkreślił, że wiele krajów UE ma prob-
lemy z inwazyjnymi środkami inwigilacji, 
tak naprawdę broni cybernetycznej zdolnej 
wszystkich i wszystko inwigilować. „Tym, co 
jednak wyróżnia Polskę w stosowaniu tego 
narzędzia, jest brak chęci władz do wyjaś-
nienia tego procederu” – powiedział. Poin-
formował, że komisja pracuje obecnie nad 
dwoma dokumentami. Pierwszy to raport na 
temat tego, co ustaliła, a drugi – propozycje 
rozwiązań prawnych, które w przyszłości 
chroniłyby obywateli przed nielegalną in-
wigilacją i zapewniły kontrolę nad służbami 
specjalnymi. „Mamy nadzieję, że komisja 
wypracuje narzędzia, które pomogą chronić 
polskich obywateli” – powiedział.

„Oprogramowania Pegasus używano 
do manipulacji i  dezinformacji, a  w  pol-
skim systemie prawnym nie ma przepisów 
zezwalających na inwigilowanie obywateli” 
– podkreśliła wiceprzewodnicząca komisji 

że mimo sytuacji geopolitycznej w najbliż-
szych miesiącach nie ma zagrożenia nie-
doborem energii, a  system energetyczny 
pracuje stabilnie. Ich zdaniem nie powinny 
wystąpić też braki gazu, bo w IV kwartale 
tego roku ma zostać otwarty Baltic Pipe.

Komisja Nadzwyczajna  
ds. wyjaśnienia przypadków 
nielegalnej inwigilacji,  
ich wpływu na proces 
wyborczy w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz reformy  
służb specjalnych

Komisja 18 lipca 2022 r. wysłuchała Pa-
wła Tamborskiego, wiceministra skarbu 
w latach 2012–14, oraz Andrzeja Długosza, 
współwłaściciela agencji Cross Media PR  
Sp. z o.o.

Paweł Tamborski poinformował komisję, 
że pozyskał wiedzę od Amnesty International, 
iż jego telefon był atakowany przy użyciu Pe-
gasusa 5 razy między 11 lutego a 5 kwietnia 
2018 r. Ataki te wiąże ze swoim zatrzyma-
niem i postawieniem mu zarzutów wyrządze-
nia istotnej szkody w procesie prywatyzacji 
Ciechu przez Kulczyk Chemistry. Uściślił,  
że pierwszy atak Pegasusem miał miejsce kil-
ka godzin przed jego zatrzymaniem. 

Andrzej Długosz dowiedział się o  in-
wigilacji Pegasusem jego telefonu z rapor-
tu Amnesty International. Jak powiedział, 
od marca 2018 r. do października 2019 r. na 
jego telefon włamywano się 61 razy. Jego zda-
niem przyczyną tych ataków mógł być jego 

Komisja wysłuchała  
Pawła Tamborskiego  
i Andrzeja Długosza.

Posiedzenie komisji ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji 18 lipca 2022 r.
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kwestii. „Odmowa współpracy władz z ko-
misjami i  tłumaczenie tego zagrożeniem 
bezpieczeństwa publicznego oznacza brak 
transparentności” – zaznaczyła sprawo-
zdawczyni Komisji PEGA europosłanka Sop-
hia In’t‘Veld. 

wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stane-
cka. „Jeśli brak ram ustawowych, to każde 
wykorzystanie oprogramowania Pegasus 
stanowi przekroczenie uprawnień i naru-
szenie bezpieczeństwa publicznego i pry-
watnego” – oceniła.

Przewodniczący Komisji PEGA Parla-
mentu Europejskiego Jeroen Lenaers za-
uważył, że tym, co wyróżnia Polskę wśród 
krajów, w  których zaatakował Pegasus, 
jest brak współpracy ze strony rządu w tej 

Senatorowie spotkali się z członkami 
komisji śledczej ds. zbadania 
stosowania oprogramowania Pegasus 
i równoważnego oprogramowania 
szpiegowskiego służącego inwigilacji 
Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący Komisji PEGA Parlamentu Europej-
skiego Jeroen Lenaers.

Posiedzenie komisji ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji 19 września 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń wszystkich komisji 
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/
https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/
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Spotkanie z Grupą Zadaniową ds. Ukrainy

13 lipca 2022 r. marszałek Tomasz Grodz-
ki przyjął członków Grupy Zadaniowej  
ds. Ukrainy, powołanej przez Zarząd Unii 
Międzyparlamentarnej w celu poszukiwa-
nia sposobów szybkiego zakończenia wojny 
w Ukrainie z wykorzystaniem dyplomacji 
parlamentarnej. W spotkaniu uczestniczyła 
wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiej Grupy 
Unii Międzyparlamentarnej wicemarszałki-
ni Gabriela Morawska-Stanecka. 

Przewodniczący Grupy Zadaniowej  
ds. Ukrainy i zastępca przewodniczącego Unii 
Międzyparlamentarnej Ali Rashid Al Nuaimi 
podkreślił, że w ocenie sytuacji w Ukrainie 
Grupa będzie się kierowała normami pra-
wa międzynarodowego i dążyła „do wywar-
cia presji na obie strony w celu zakończenia 
wojny”. Marszałek Tomasz Grodzki zwrócił 
uwagę, że rozmawiając na temat sytuacji 

Goście w Senacie

Spotkanie z delegacją Senatu Republiki 
Francuskiej

Marszałek Tomasz Grodzki 7 lipca 2022 r. 
spotkał się z  delegacją Senatu Republiki 
Francuskiej z jego przewodniczącym Gérar-
dem Larcherem na czele. Delegacja udawa-
ła się przez Polskę do Ukrainy. W spotkaniu 
uczestniczyli także przewodniczący i wice-
przewodniczący Senackiej Grupy Polsko-
-Francuskiej – senatorowie Aleksander 
Pociej i Michał Seweryński. Politycy rozma-
wiali o bieżącej sytuacji w Ukrainie, m.in. 
o  potrzebie dalszego dozbrajania ukraiń-
skich sił zbrojnych, rozliczenia zbrodni 
wojennych popełnionych przez Rosjan, 
współpracy na poziomie parlamentarnym 
– zwłaszcza w formacie Trójkąta Weimar-
skiego – na rzecz politycznego wsparcia 
Ukrainy i  jej szybkiego przygotowania  
do członkostwa w Unii Europejskiej, a tak-
że o kwestiach związanych z odbudową in-
frastruktury ukraińskiej. Rozmawiano też 
o sytuacji uchodźców ukraińskich w Polsce 
i solidarnym stanowisku państw Zachodu 
wobec Rosji.

Aktywność międzynarodowa

Spotkanie marszałka Tomasza Grodzkiego z delegacją francuskiego Senatu.

Każda inicjatywa, którą Grupa  
będzie podejmować, musi się opierać 
na zasadzie bezwarunkowego 
poszanowania niepodległości 
i integralności terytorialnej Ukrainy.
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procesu akcesyjnego. Prezydent podkreśliła, 
że 30 lat po ustanowieniu stosunków dyplo-
matycznych między Polską i Mołdawią po-
zostają one na wysokim poziomie. Zwróciła 
także uwagę na wsparcie polityczne, jakiego 
Polska udziela jej krajowi w obecnej sytua-
cji międzynarodowej, zwłaszcza na forum 
unijnym, gdzie promuje ideę integracji Moł-
dawii z UE. Rozmowa dotyczyła także sytu-
acji w Ukrainie i turbulencji gospodarczych 
odczuwanych przez wiele krajów regionu, 
w  szczególności przez Mołdawię, zmaga-
jącą się z koniecznością przeprowadzenia 
licznych reform wewnętrznych i stawienia 
czoła rosyjskiemu dyktatowi energetyczne-
mu. Prezydent Maia Sandu zapowiedziała, 
że władze Mołdawii dołożą wszelkich starań, 
żeby negocjacje w sprawie jej członkostwa 
w UE przebiegły szybko i sprawnie. Mar-
szałek Tomasz Grodzki podkreślił, że Senat 
twardo stoi na stanowisku, że jakiekolwiek 
rozmowy o sąsiedztwie Ukrainy i Rosji będą 
możliwe tylko wtedy, gdy ostatni najeźdźca 
rosyjski opuści terytorium Ukrainy. Poin-
formował także o działaniach, które podej-
muje dzięki swoim kontaktom z politykami 
państw zachodnich w celu utrzymania so-
lidarnego stanowiska wobec Rosji dopusz-
czającej się agresji na niepodległą Ukrainę. 

Deklaracja wsparcia narodu białoruskiego 
w budowaniu demokracji 

14 lipca 2022 r. marszałek Tomasz Grodzki 
przyjął Pawła Łatuszkę, przewodniczącego 
Narodowego Zarządu Antykryzysowego, 
członka Prezydium Rady Koordynacyjnej 
ds. Przekazania Władzy na Białorusi, byłe-
go ambasadora Republiki Białorusi w Polsce. 
W imieniu środowisk demokratycznych na 
Białorusi i na uchodźctwie Paweł Łatuszka 

w Ukrainie, należy wyraźnie rozróżniać agre-
sora, którym jest Rosja, i ofiarę, czyli Ukrainę. 
Podkreślił, że każda inicjatywa, którą Grupa 
będzie podejmować, musi się opierać na zasa-
dzie bezwarunkowego poszanowania niepod-
ległości i integralności terytorialnej Ukrainy. 
Jak wskazał, z punktu widzenia Senatu RP 
żadne działania Grupy Zadaniowej nie mogą 
stwarzać okazji do legitymizowania gremiów, 
które Rosja próbuje przedstawić światu jako 
rzekome władze na okupowanych terenach 
Ukrainy. Odnosząc się do optymizmu człon-
ków Grupy Zadaniowej w sprawie nakłonie-
nia Rosjan do zakończenia działań zbrojnych, 
ocenił, że Władimir Putin realizuje wcześ-
niej ułożony plan, od którego trudno będzie 
go odwieść ideami wolnego świata, zapisa-
nymi w statucie Unii Międzyparlamentar-
nej. Wskazał też na konieczność zachowania 
jedności wszystkich państw ceniących pokój 
i wspólne wywieranie presji na agresora, żeby 
opuścił teren niepodległej Ukrainy. Członko-
wie Grupy Zadaniowej zapewnili, że nie za-
mierzają formułować żadnych propozycji 
dotyczących Ukrainy bez udziału i przyzwo-
lenia strony ukraińskiej.

Senackie wsparcie dla aspiracji  
europejskich Mołdawii 

14 lipca 2022 r. marszałek Tomasz Grodz-
ki przyjął prezydent Republiki Mołdawii 
Maię Sandu. Podczas rozmowy zapewnił ją, 
że Senat wspiera kandydaturę Mołdawii do 
członkostwa w Unii Europejskiej i jest goto-
wy udzielić pomocy w celu przyspieszenia 

Senat wspiera kandydaturę Mołdawii 
do członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu i marszałek Tomasz 
Grodzki.

Wizyta członków Grupy Zadaniowej ds. Ukrainy w Se- 
nacie.  
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Armenii, jak i Polski – należy poszukiwać 
możliwości dalszego pogłębiania współpra-
cy dwustronnej w duchu wzajemnego zrozu-
mienia. Poruszono także kwestie związane 
z procesem stabilizacji sytuacji na Kaukazie 
Południowym i normalizacji stosunków mię-
dzy Armenią a Azerbejdżanem. Rozmawiano 
także o zaangażowaniu instytucji Unii Eu-
ropejskiej w proces pokojowy między obu 
krajami. Minister Ararat Mirzoyan podkre-
ślił znaczenie międzynarodowego porządku 
prawnego, zasadę poszanowania niepodle-
głości i integralności terytorialnej państw, 
a także rolę, jaką odgrywają kontakty mię-
dzyparlamentarne w budowaniu wzajemne-
go zaufania między państwami. 

Wizyta gubernatora generalnego Związku 
Australijskiego

1 sierpnia 2022 r. marszałek Tomasz Grodz-
ki spotkał się z gubernatorem generalnym 
Związku Australijskiego Davidem Hurley-
em. Rozmówcy wyrazili satysfakcję ze sta-
nu relacji między obu państwami i zgodzili 
się, że ich historia jest znacznie dłuższa niż 
obchodzona w 2022 r. 50. rocznica dwustron-
nych stosunków dyplomatycznych. Stano-
wią o tym także braterstwo broni w czasach  
II wojny światowej, wspólny udział w misjach 

zaapelował o ciągłe podnoszenie na forum 
międzynarodowym kwestii represji politycz-
nych, wymierzonych przez białoruski reżim 
w działaczy opozycji demokratycznej. Wy-
raził gotowość do współpracy z senatorami 
na rzecz nagłaśniania sytuacji na Białorusi. 
Wskazywał też na wsparcie, jakiego organi-
zacje opozycji białoruskiej udzielają Ukrainie 
walczącej z rosyjskim najeźdźcą. Marszałek 
Tomasz Grodzki podtrzymał swoje jedno-
znaczne deklaracje dotyczące gotowości 
wspierania narodu białoruskiego, pragną-
cego wolności i dążącego do budowania de-
mokracji w swoim kraju.

 
Spotkanie z ministrem spraw  
zagranicznych Republiki Armenii

Marszałek Tomasz Grodzki 19 lipca 2022 r. 
przyjął ministra spraw zagranicznych Re-
publiki Armenii Ararata Mirzoyana. Polity-
cy uznali obchodzoną niedawno 30. rocznicę 
nawiązania stosunków dyplomatycznych 
między Polską i Armenią za dobrą okazję do 
podsumowania dotychczasowej współpracy 
dwustronnej i planowania nowych wspól-
nych przedsięwzięć. Marszałek Tomasz 
Grodzki podkreślił, że mimo trudnej sytuacji 
międzynarodowej i złożonych uwarunkowań 
geopolitycznych – zarówno w sąsiedztwie 

Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Ar-
menii Ararata Mirzoyana.

Spotkanie marszałka Tomasza Grodzkiego z przed-
stawicielem białoruskich środowisk demokratycz-
nych Pawłem Łatuszką. 

Marszałek Tomasz Grodzki 
podtrzymał swoje jednoznaczne 
deklaracje dotyczące gotowości 
wspierania narodu białoruskiego, 
pragnącego wolności i dążącego  
do budowania demokracji  
w swoim kraju.

Mimo trudnej sytuacji 
międzynarodowej i złożonych 
uwarunkowań geopolitycznych  
należy poszukiwać możliwości 
dalszego pogłębiania współpracy 
między Polską a Armenią.
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podczas którego rozmawiali z  młodzieżą 
o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jej konse-
kwencjach społecznych i  gospodarczych, 
walce z rosyjską propagandą, a także o po-
mocy militarnej i humanitarnej dla walczącej 
Ukrainy. Marszałek Tomasz Grodzki zwrócił 
uwagę, że przewodniczący Rady Najwyższej 
odwiedził ostatnio kilka państw europej-
skich, by przekonywać, że wojna w Ukrainie 
dotyka nie tylko jego kraj, ale jest starciem 
2 cywilizacji: „cywilizacji demokracji, pra-
worządności i poszanowania drugiej osoby” 
z „cywilizacją bandytów i barbarzyńców, któ-
rzy mordują niewinne osoby, najeżdżając bez 
żadnego powodu na wolny, niepodległy kraj, 
który płaci krwią i życiem swoich żołnierzy, 
cywilów i dzieci za to, że chce dołączyć do 
struktur wolnego demokratycznego świa-
ta”. Marszałek Senatu przyznał, że sprawa 
Ukrainy jest jedyną kwestią, która nie dzieli 
polskiej opozycji i klasy rządzącej. Jak pod-
kreślił, „musimy zapewnić Ukrainie wspar-
cie polityczne, militarne, logistyczne i każdy 
inny rodzaj pomocy, ponieważ ta wojna ma 
kluczowe znaczenie dla losów świata”. 

Przewodniczący Rusłan Stefanczuk 
w wystąpieniu dziękował Polakom za nie-
samowitą solidarność i  wsparcie, jakiego 
udzielili jego rodakom uciekającym przed 

pokojowych, a także przystąpienie do sank-
cji przeciwko Rosji. W ocenie gubernatora 
generalnego rosyjska agresja na Ukrainę 
sprawia, że więzy te mają szczególny cha-
rakter, ponieważ oba kraje stoją po stronie 
wartości wolnego świata. Marszałek Tomasz 
Grodzki wyraził przekonanie, że wspólno-
ta międzynarodowa musi postawić tamę 
rosyjskiemu barbarzyństwu. Zwrócił także 
uwagę, że Senat tradycyjnie poświęca wiele 
uwagi sprawom Polonii, w tym australijskiej, 
która – jak podkreślił – spotkała się w Au-
stralii z niezmiernie życzliwym przyjęciem. 
Podczas spotkania omówiono również dzia-
łania w ramach przeciwdziałania kryzysowi 
energetycznemu i klimatycznemu. Guber-
nator David Hurley zapewnił, że Australia 
jest gotowa sprzedawać Polsce węgiel, który 
obecnie wydobywa przede wszystkim w ce-
lach eksportowych. 

 
Wizyta przewodniczącego  
Rady Najwyższej Ukrainy

Na zaproszenie marszałka Tomasza Grodz-
kiego 27–29 sierpnia 2022 r. wizytę w Pol-
sce złożył przewodniczący Rady Najwyższej 
Ukrainy Rusłan Stefanczuk. 28 sierpnia 
ukraiński gość w  towarzystwie marszał-
ka Senatu przebywał w Olsztynie. Spotkał 
się m.in. z przedstawicielami społeczności 
ukraińskiej Olsztyna. Politycy wzięli tak-
że udział w Campusie Polska Przyszłości, 

Spotkanie marszałka Tomasz Grodzkiego z guberna-
torem generalnym związku Australijskiego Davidem 
Hurleyem.

Wspólnota międzynarodowa 
musi postawić tamę rosyjskiemu 
barbarzyństwu.

Przewodniczący Rusłan Stefanczuk
dziękował Polakom za niesamowitą
solidarność i wsparcie.

Marszałek Tomasz Grodzki i przewodniczący ukraiń-
skiej Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk na Campu-
sie Polska Przyszłości.
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Janem Marią Jackowskim. Rozmawiali też 
z przewodniczącym Senackiej Grupy Pol-
sko-Czeskiej senatorem Aleksandrem Szwe-
dem i członkami grupy – senatorami Ewą 
Gawędą i  Wojciechem Piechą. Mowa była 
m.in. o regulacjach prawnych dotyczących 
mediów publicznych. Wymieniono się też 
doświadczeniami w kwestii powoływania 
władz mediów publicznych, zasad ich dzia-
łalności oraz sposobów finansowania. Omó-
wiono także sprawy związane ze współpracą 
bilateralną między obu krajami, w tym za-
gadnienia dotyczące współpracy regionalnej  
na terenach przygranicznych.

Wizyta przewodniczącego niemieckiego 
Bundesratu

Na zaproszenie marszałka Tomasza Grodz-
kiego 7–9 września 2022 r. wizytę w Polsce 
złożył przewodniczący Bundesratu Repub-
liki Federalnej Niemiec Bodo Ramelow wraz 
z delegacją. Goście wzięli udział w rozpoczę-
ciu obrad Senatu i spotkali się z marszałkiem 

wojną, polskim władzom zaś za udzielane 
poparcie i przekazywane wsparcie militar-
ne. „Wierzę, że w tej walce zwycięży wol-
ność i demokracja, a nasze narody na wieki 
zostaną nie tylko dobrymi sąsiadami, ale 
dobrymi przyjaciółmi, braćmi i siostrami” 
– powiedział przewodniczący ukraińskiej 
Rady Najwyższej. Zaapelował do całego wol-
nego świata o pomoc w odbudowie Ukrai-
ny, która, w jego ocenie, będzie największym 
projektem demonstracji „dobra, które prze-
zwycięża zło”.

29 sierpnia marszałek Tomasz Grodzki 
przyjął przewodniczącego Rusłana Stefan-
czuka w Senacie. Przewodniczący przekazał 
marszałkowi Senatu ustawę o szczególnym 
statusie ludności polskiej w Ukrainie, uchwa-
loną jednogłośnie przez ukraiński parlament 
z  inicjatywy prezydenta Wołodymyra Ze-
łenskiego w geście wdzięczności dla narodu 
polskiego za wsparcie udzielone Ukrainie 
w obliczu rosyjskiej agresji zbrojnej.

Senatorowie ze Stałej Komisji  
ds. Mediów Senatu Republiki Czeskiej  
z wizytą w Senacie 

6–7 września 2022 r. w  Warszawie prze-
bywała delegacja Stałej Komisji ds. Me-
diów czeskiego Senatu. Czescy senatorowie 
spotkali się z wicemarszałkiem Bogdanem 
Borusewiczem i wiceprzewodniczącym Ko-
misji Kultury i Środków Przekazu senatorem 

Wymieniono się doświadczeniami 
w kwestii powoływania władz mediów 
publicznych, zasad ich działalności 
oraz sposobów finansowania. 

„Wierzę, że w tej walce zwycięży 
wolność i demokracja, a nasze  
narody na wieki zostaną nie tylko 
dobrymi sąsiadami, ale dobrymi 
przyjaciółmi, braćmi i siostrami” 
(Rusłan Stefanczuk).

Ustawa o szczególnym statusie ludności polskiej  
w Ukrainie.

Spotkanie z delegacją Stałej Komisji ds. Mediów cze-
skiego Senatu.

Powitanie przewodniczącego niemieckiego Bundes-
ratu Bodo Ramelowa w Senacie.
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„były błędnymi drogami w niemieckiej poli-
tyce energetycznej”. Przyznał, że w obecnej 
sytuacji w Europie na to, co się dzieje, na-
leżałoby patrzeć z perspektywy Polski, Buł-
garii, Mołdawii czy krajów bałtyckich, a nie 
tylko Brukseli. Przyjaźń polsko-niemiecką 
przewodniczący Bodo Ramelow określił 
mianem cudu. „6 mln polskich ofiar to dla 
nas w dalszym ciągu wielka przestroga, żeby 
z ostrożnością patrzeć na historię” – powie-
dział przewodniczący.

Kontakty dwustronne

Życzenia marszałka Senatu RP  
z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy

„Życzę jak najszybszego zwycięstwa w tym 
boju o wolność i naszą wspólną, europejską 
przyszłość” – napisał marszałek Tomasz 
Grodzki w liście do przewodniczącego ukra-
ińskiej Rady Najwyższej Rusłana Stefanczu-
ka, wystosowanym z okazji przypadającego  
24 sierpnia Dnia Niepodległości Ukrainy. 
Szczególne wyrazy solidarności przekazał 
ukraińskim parlamentarzystom w związku 
z walką, jaką prowadzi naród ukraiński, prze-
ciwstawiając się niczym nieuzasadnionym 
aktom agresji ze strony rosyjskiego najeźdź-
cy. „Wobec wydarzeń z ostatnich miesięcy 
ukraińskie święto narodowe ma w tym roku 
szczególną wagę dla całej Europy i wszystkich 
krajów demokratycznych. Uzmysławia nam, 
jak krucha może być wolność i niepodległość, 
gdy zagrażają im zapędy do dominacji ze stro-
ny obcych autorytarnych sił” – zaznaczył. 
Jak podkreślił marszałek Tomasz Grodzki, 
w Dniu Niepodległości Ukrainy uświadamia-
my sobie również, że stanie na straży wartości 
jest wspólną sprawą całej naszej demokra-
tycznej wspólnoty międzynarodowej.

„W tym szczególnym dniu przekazu-
ję od narodu polskiego wyrazy szacunku 
i uznania dla wszystkich Ukraińców, którzy 
podjęli bohaterską walkę w obronie ojczyzny. 

Tomaszem Grodzkim. W oświadczeniu dla 
mediów marszałek Tomasz Grodzki poin-
formował, że rozmawiano o relacjach dwu-
stronnych, sytuacji społeczno-politycznej 
w  obu krajach i  współpracy międzypar-
lamentarnej, m.in. w  formacie Trójkąta 
Weimarskiego. Jak zaznaczył, rozmowę zdo-
minowała sytuacja w Ukrainie i podejście 
naszych rządów i narodów do tej „niczym 
nieuprawnionej agresji na niepodległy kraj”. 
„Poruszaliśmy problematykę bezpieczeń-
stwa energetycznego, pozbycia się pew-
nych iluzji i  naiwności oraz dotknęliśmy 
tematu migracji do Unii – nie tylko gości 
z Ukrainy, których podejmujemy w Polsce, 
ale również migracji w innych kierunkach” 
– powiedział marszałek Senatu. Jak dodał, 
wymieniono też poglądy na temat sytuacji 
politycznej w Unii Europejskiej. Przewod-
niczący Bundesatu na ręce marszałka Se-
natu złożył podziękowania za solidarność, 
jaką senatorowie, polski rząd i wszyscy Po-
lacy okazali uchodźcom z Ukrainy. „Trzeba 
z pewną ostrożnością patrzeć na ocenę Nie-
miec z przeszłości i nasze relacje z Putinem, 
ponieważ Polska wiele razy ostrzegała nas 
przed tym, co może się wydarzyć” – przy-
znał. W ocenie przewodniczącego Bundesra-
tu gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2  

Przewodniczący niemieckiego Bundesratu Bodo Ra-
melow i marszałek Tomasz Grodzki.

„Poruszaliśmy problematykę 
bezpieczeństwa energetycznego, 
pozbycia się pewnych iluzji 
i naiwności oraz dotknęliśmy  
tematu migracji do Unii”  
(marszałek Tomasz Grodzki).

Wizyta przewodniczącego niemieckiego Bundesratu 
Bodo Ramelowa w Senacie.
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na ludności pochodzenia rosyjskiego. Pro-
ponowano np., aby Unia Europejska wstrzy-
mała natychmiast pomoc dla Kuby, ponieważ  
nie ma sensu kompromis z reżimem, który 
łamie prawa człowieka i obywatela oraz war-
tości demokratyczne. Wskazywano też, że 
pokój w Ukrainie nie jest możliwy bez zwy-
cięstwa wolności na Białorusi, gdzie rosyj-
ski agresor ustawia i używa swojego wojska 
i sprzętu wojskowego na granicy z Ukrainą. 
Dlatego potrzebna jest nowa architektura bez-
pieczeństwa w Europie. 

Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie

Senator Grzegorz Bierecki 1–6 lipca 2022 r.  
w Birmingham uczestniczył w dorocznej sesji 
Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Naj-
ważniejszym tematem była wojna w Ukrainie 
i jej konsekwencje. Przedstawiciele 55 krajów 
(w sesji nie uczestniczyły delegacje Rosji i Bia-
łorusi) dyskutowali o realizacji celów OBWE, 
wzmocnieniu bezpieczeństwa i  współpra-
cy w  wymiarach polityczno-wojskowym, 

Życzę jak najszybszego zwycięstwa w tym 
boju o wolność i naszą wspólną, europejską 
przyszłość” – napisał marszałek Senatu. 
Zwrócił także uwagę, że za sprawą nasze-
go zgodnego i  pryncypialnego spojrzenia 
na kwestie pokoju, poszanowania godno-
ści ludzkiej i współpracy międzynarodowej 
mamy do czynienia obecnie – w kontekście 
rosyjskiej agresji na Ukrainę – z nowym roz-
działem w relacjach polsko-ukraińskich.

Wielostronne spotkania 
międzyparlamentarne

Wsparcie dla Ukrainy tematem  
Parlamentarnego Forum  
na rzecz Demokracji

1 lipca 2022 r. w Senacie, pod przewodni-
ctwem wicemarszałka Michała Kamińskie-
go, posła Arkadiusza Mularczyka i litewskiego 
posła Emanuelisa Zingerisa, obradowało 
Parlamentarne Forum na rzecz Demokra-
cji. Przesłaniem spotkania było zwrócenie 
uwagi, że działania wojenne wobec Ukrainy 
toczą się nie tylko militarnie podczas walki,  
ale także na polu ekonomicznym i propagan-
dowym. Jak wskazywano, Ukraina walczy  
nie tylko z Rosją, ale też z koalicją państw, 
wśród których są: Białoruś – użyczająca 
swojego terytorium rosyjskiemu agresoro-
wi, Chiny – łagodzące efekty gospodarcze 
sankcji nałożonych przez państwa zachod-
nie czy Kuba, która oddziałuje propagandowo  
na państwa Afryki i Ameryki Łacińskiej, uży-
wając moralnego relatywizmu i zrównując 
w ten sposób ofiarę z napastnikiem. Podczas 
debaty wskazywano, że konflikt ukraiński 
nie jest lokalny, lecz globalny. Do państw 
Afryki i Ameryki Łacińskiej łatwo przedo-
stają się fake newsy, preparowane i rozpo-
wszechniane przez Kubańczyków. Rosyjską 
agresję przedstawia się tam jako odpowiedź 
na ludobójstwo popełniane przez Ukrainę  

Przesłaniem spotkania było 
zwrócenie uwagi, że działania 
wojenne wobec Ukrainy toczą się 
nie tylko militarnie podczas walki, 
ale także na polu ekonomicznym 
i propagandowym.

Obrady Parlamentarnego Forum na rzecz Demokracji.

Polska delegacja podczas Sesji Zgromadzenia Parla-
mentarnego OBWE w Birmigham; w środku senator 
Grzegorz Bierecki.



40 Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

6–8 lipca 2022 r. obradowała w Bukaresz-
cie pod hasłem „The War in Ukraine: Res-
haping the Global Security Map”. Spotkanie 
zgromadziło parlamentarzystów, przed-
stawicieli władz państwowych, organizacji 
międzynarodowych, społeczeństwa obywa-
telskiego i sektora prywatnego, a także eks-
pertów z całego świata, którzy dyskutowali 
m.in. o cyberwojnie, szpiegostwie, wrogich 
inwestycjach zagranicznych, handlu ludźmi 
i nowych technologiach. Uczestnicy zgodzili 
się, że w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę 
jesteśmy świadkami poważnych zmian na 
regionalnej mapie bezpieczeństwa. Dlatego 
obecnie bardziej niż kiedykolwiek kluczowe 
jest posiadanie praktycznej platformy dia-
logu, promującej silną współpracę między 
globalnymi decydentami. 

Wileńska konferencja stulecia 

Wicemarszałek Michał Kamiński i przewod-
niczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej senator Bogdan Klich wzięli 
udział w konferencji stulecia, która odbyła 
się 7 lipca 2022 r. w Wilnie. Spotkanie dla 
uczczenia 100. rocznicy nawiązania stosun-
ków dyplomatycznych między Litwą a USA 
zorganizował Sejm Republiki Litewskiej  
we współpracy z Parlamentarnym Forum  
na rzecz Demokracji. Podczas konferen-
cji debatowano m.in. o tym, w jaki sposób 
wspierać Ukrainę walczącą z Rosją, wpro-
wadzać w życie ustalenia ostatniego szczytu 
NATO, a także jak wspólnie ze Stanami Zjed-
noczonymi chronić wolność i demokrację. 

gospodarczo-ekologicznym i ludzkim. Pod-
kreślano ogromne zaangażowanie Polski 
i Polaków w pomoc Ukrainie. Na zakończe-
nie spotkania przyjęto dokument „Deklara-
cja z Birmingham”, w którym znalazła się  
przygotowana przez senatora Grzegorza Bie-
reckiego i przyjęta jednogłośnie „Rezolucja  
na temat znaczenia Wymiaru Ludzkiego 
w kontekście aktualnych zagrożeń bezpie-
czeństwa na obszarze OBWE, wynikających 
z rosyjskiej agresji na Ukrainę”. W dokumen-
cie potępiono bezprecedensową agresję rosyj-
ską wobec Ukrainy. Podkreślono znaczenie 
wymiaru ludzkiego i potępiono brutalne ataki 
na ludność cywilną, infrastrukturę pozawoj-
skową, przemoc seksualną i handel ludźmi. 
Zdecydowanie zaakcentowano znaczenie au-
tonomicznych instytucji OBWE, takich jak 
Biuro Instytucji Demokratycznych i  Praw 
Człowieka (ODIHR), którego siedziba znaj-
duje się w Warszawie.

W dokumencie końcowym sesji par-
lamentarzyści potępili rosyjską agresję 
wojskową na Ukrainę i  wezwali OBWE 
do gromadzenia dowodów na ewentual-
ne zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw-
ko ludzkości, ludobójstwo lub naruszanie 
międzynarodowego prawa i praw człowie-
ka na Ukrainie w celu wykorzystania ich 
w przyszłych postępowaniach sądowych. 
Parlamentarzyści zaapelowali także o pod-
noszenie świadomości uchodźców wojen-
nych tak, by nie stali się oni np. ofiarami 
handlu ludźmi. Wezwali ponadto do dys-
kusji nad najbardziej aktualnymi kwestia-
mi humanitarnymi oraz naruszeniami 
i nadużyciami praw człowieka na obszarze 
OBWE, w szczególności wynikającymi z ro-
syjskiej agresji na Ukrainę. 

Zmiany na globalnej mapie bezpieczeństwa

Wicemarszałek Michał Kamiński uczest-
niczył w  21. edycji Parlamentarnego Fo-
rum Wywiadu i  Bezpieczeństwa, która  

Przyjęto dokument „Deklaracja 
z Birmingham”, w którym znalazła się  
„Rezolucja na temat znaczenia 
Wymiaru Ludzkiego w kontekście 
aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa 
na obszarze OBWE, wynikających 
z rosyjskiej agresji na Ukrainę”.

Wileńska konferencja stulecia.

Debatowano m.in. o tym,  
w jaki sposób wspierać Ukrainę 
walczącą z Rosją.



413 (23) – lipiec–wrzesień 2022 r.

latach rośnie wymiana handlowa między obu 
krajami. W jego ocenie aktualnie najwięk-
szym wyzwaniem zarówno dla hiszpańskiej, 
jak i polskiej gospodarki pozostaje wzrost cen 
energii elektrycznej i paliw. 

Trzecia sesja poświęcona była Unii 
Europejskiej po konferencji w  sprawie 
przyszłości Europy. W ocenie wiceprzewod-
niczącej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej senator Danuty Jazłowieckiej 
konferencja była bezprecedensowym przed-
sięwzięciem demokracji ponadnarodowej, 
które stało się katalizatorem integracji eu-
ropejskiej, a jej uczestnicy wskazali niedo-
skonałości Unii Europejskiej i opowiedzieli 
się za bardziej zrozumiałą i odpowiedzialną 

VIII Polsko-Hiszpańskie Forum 
Parlamentarne

11–12 lipca 2022 r. w  Burgos w  Hiszpa-
nii odbyło się VIII Polsko-Hiszpańskie Fo-
rum Parlamentarne, w którym wziął udział 
marszałek Tomasz Grodzki wraz z delega-
cją. Poświęcono je nie tylko relacjom pol-
sko-hiszpańskim, przyszłości współpracy 
gospodarczej, ale także przyszłości i bezpie-
czeństwu całej Europy. 

Podczas pierwszej sesji roboczej „Po-
lityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Unia 
Europejska i NATO wobec przewidywanego 
przebiegu wojny w Ukrainie” przewodniczą-
ca Senackiej Grupy Polsko-Hiszpańskiej wi-
cemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka 
wskazała m.in., że dotychczasowa polityka 
NATO wobec Rosji nie przyniosła oczekiwa-
nych efektów, a próby budowania partner-
stwa z tym krajem nie wpłynęły na zmianę 
rosyjskiego podejścia do Sojuszu, przybie-
rającego z roku na rok coraz bardziej wrogi 
charakter. Zdaniem wicemarszałkini Senatu 
rosyjska agresja na Ukrainę stworzyła jakoś-
ciowo nową sytuację bezpieczeństwa w Eu-
ropie i doprowadziła do bezprecedensowego 
wzrostu zagrożenia dla NATO, które będzie 
się utrzymywało w dłuższej perspektywie. 

Druga sesja dotyczyła relacji dwustron-
nych, gospodarki i  handlu. Jak podkreślił 
wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Na-
rodowej i Innowacyjności senator Władysław 
Komarnicki, Hiszpania jest bardzo ważnym 
partnerem handlowym Polski, a w ostatnich 

VIII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne.

Zdaniem wicemarszałkini Senatu 
rosyjska agresja na Ukrainę  
stworzyła jakościowo  
nową sytuację bezpieczeństwa 
w Europie.

Senator Władysław Komarnicki podczas VIII Polsko-
-Hiszpańskiego Forum Parlamentarnego.
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W  swoim wystąpieniu podsumowu-
jącym obrady forum marszałek Tomasz 
Grodzki stwierdził, że wszystkie zbrodnie 
Rosji w Ukrainie muszą zostać ukarane, a ich 
sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności, 
tak jak to się działo po II wojnie światowej 
w Norymberdze. Wyraził jednocześnie na-
dzieję, że Polska i Hiszpania, wykorzystując 
cały swój potencjał militarny, ekonomiczny, 
finansowy, i humanitarny, będą w sposób 
ciągły wspierać walczący bohaterski naród 
ukraiński „aż do wygnania okupanta z gra-
nic wolnej, niepodległej, suwerennej Ukra-
iny”. „Jeżeli nie skonsolidujemy działań 
poświęconych wspólnemu bezpieczeństwu, 
w przyszłości może nas czekać globalna ka-
tastrofa. Przypomnę, że wschodnia granica 
Polski jest granicą UE i NATO” – ostrzegał 
marszałek Tomasz Grodzki. 

W  trakcie forum marszałek Senatu 
spotkał się z przewodniczącym Senatu Hi-
szpanii Anderem Gil Garcíą. Rozmowa doty-
czyła wyzwań dla Europy, jakie niesie ze sobą 
wojna w Ukrainie, kryzysu uchodźczego oraz 
potrzeby wzmocnienia sankcji skierowanych  

Unią, a także wzmocnieniem roli parlamen-
tów narodowych w procesie legislacji unijnej.

W drugim dniu forum polscy i hiszpań-
scy parlamentarzyści dyskutowali m.in. o re-
lacjach dwustronnych z  uwzględnieniem 
edukacji, kultury i turystyki. Występująca 
podczas tej sesji senator Halina Bieda pod-
kreśliła, że na parlamentarzystach spoczywa 
odpowiedzialność wobec swoich narodów,  
by dbać nie tylko o rozwój gospodarczy czy 
bezpieczeństwo, ale też o dobro wspólne, ja-
kim jest dziedzictwo kulturowe. 

Na zakończenie forum przyjęto do-
kument, w  którym polscy i  hiszpańscy 
parlamentarzyści m.in. wezwali Rosję  
do natychmiastowego zaprzestania ma-
sowych ataków na ludność cywilną 
i infrastrukturę cywilną oraz do natychmia-
stowego, całkowitego i  bezwarunkowego 
wycofania się z uznanego przez społecz-
ność międzynarodową terytorium Ukrai-
ny. Poparli również zobowiązanie rządów 
swoich krajów do wyjaśnienia zbrodni 
przeciwko ludzkości popełnionych przez 
Rosję w Ukrainie i postawienia ich spraw-
ców przed międzynarodowym wymiarem 
sprawiedliwości. Zwrócili uwagę na to, jak 
ważne jest przyłączenie się wszystkich kra-
jów do unijnych sankcji oraz zapewnienie 
przez UE solidarności między państwami 
członkowskimi. Docenili przyjęcie ukra-
ińskich uchodźców przez Polaków i polski 
rząd, co zapobiegło bardzo poważnemu kry-
zysowi humanitarnemu w Europie. Polscy 
i hiszpańscy parlamentarzyści podkreślili, 
że oba kraje, połączone silnymi więzami 
przyjaźni, utrzymują od 1992 r. strategiczne 
relacje, które przejawiają się we wszystkich 
dziedzinach. 

„Jeżeli nie skonsolidujemy  
działań poświęconych wspólnemu 
bezpieczeństwu, w przyszłości  
może nas czekać globalna  
katastrofa” (marszałek Tomasz 
Grodzki).

Od lewej senatorowie: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, 
Danuta Jazłowiecka i Wojciech Konieczny na VIII Polsko-
-Hiszpańskim Forum Parlamentarnym.

Marszałek Tomasz Grodzki i przewodniczący hiszpań-
skiego Senatu Ander Gil Garcia.
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od rosyjskich surowców i  sposobach dy-
wersyfikacji pozyskiwania źródeł energii. 
Jak ocenił, jesteśmy obecnie w szczycie cen 
energii i  czeka nas ich ustabilizowanie. 
Jego zdaniem współpraca polsko-litewska 
w  dziedzinie energetyki nigdy nie była  
lepsza.

Podczas panelu poświęconego odbudo-
wie Ukrainy wicemarszałek Michał Kamiń-
ski powiedział, że najbardziej przejrzystym 
schematem planowania odbudowy byłoby jej 
połączenie z kalendarzem akcesyjnym Ukra-
iny do Unii Europejskiej, co będzie wymagało 
od tego kraju m.in. przejrzystości w kwe-
stiach finansowych. Jego zdaniem o Ukrainie 
należy rozmawiać nie w Berlinie, a w Bruk-
seli, oferując jej europejską perspektywę.

na Rosję. Mówiono także o  dalszym po-
głębieniu współpracy polsko-hiszpańskiej 
w dziedzinie gospodarki, turystyki i kultury. 
Politycy podkreślali, jak ważna jest obrona 
instytucji demokratycznych, bo tylko dzięki 
nim państwo może się oprzeć takim agreso-
rom jak Rosja. 

Spotkanie przewodniczących  
komisji ds. UE parlamentów Litwy,  
Estonii, Łotwy i Polski

Wicemarszałek Michał Kamiński 15–19 wrze- 
śnia 2022 r. w Wilnie wziął udział w spot-
kaniu przewodniczących komisji ds. UE 
parlamentów Litwy, Estonii, Łotwy i Pol-
ski, podczas którego dyskutowano o bez-
pieczeństwie energetycznym w kontekście 
wojny wywołanej przez Rosję, a także o od-
budowie Ukrainy i związanych z nią wy-
zwaniach, priorytetach i  możliwościach. 
Wiceminister energii Albina Zanavicius 
mówił o historii litewskiego uzależnienia 

Wileńskie spotkanie przewodniczących komisji ds. UE parlamentów Litwy, Estonii, Łotwy i Polski.

szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń międzynarodowych 
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.

Najbardziej przejrzystym
schematem planowania odbudowy 
Ukrainy byłoby jej połączenie 
z kalendarzem akcesyjnym do UE.

https://www.senat.gov.pl/diariusz/sprawy-miedzynarodowe/
https://www.senat.gov.pl/diariusz/sprawy-miedzynarodowe/
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polskość, bo wykazali się niezwykłym po-
święceniem i  hartem ducha”. Marszałek 
Tomasz Grodzki zwrócił uwagę na analogie 
historyczne między losami Polaków w cza-
sie II wojny światowej i wojną toczącą się 
obecnie w  Ukrainie. „Zdaliśmy egzamin 
z  solidarności, bo wiemy, co to znaczy-
ło być uchodźcą, cierpieć prześladowania  
ze strony szaleńców” – powiedział. „Za na-
szą granicą (…) wybuchają pociski. Naród 
ukraiński, z którym łączy nas bolesna, trud-
na, ale wielowiekowa historia, bohatersko 
walczy i płaci ogromną cenę za to, że chce 
się uwolnić od rosyjskiego jarzma i dołączyć 
do rodziny wolnego świata” – mówił.

Marszałek Senatu wziął także udział 
w  debacie „Łączy nas historia”, w  której 
uczestniczyli marszałkowie województw 
opolskiego, warmińsko-mazurskiego, po-
morskiego oraz wielkopolskiego. „Senat 
– co wynika z zapisów związanych z jego 
odrodzeniem – opiekuje się Polonią. Jest 
to dla nas nie tylko obowiązek, lecz prze-
de wszystkim zaszczyt i honor” – mówił 
Tomasz Grodzki. „Trudno jest zbudować 
wspólnotę. Zdecydowanie łatwiej ją spola-
ryzować, topiąc ją w bagnie nacjonalizmu 
i populizmu” – podkreślił, mówiąc o roli 

339. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej  
i 39. rocznica wizyty Jana Pawła II  
na Kahlenbergu

Wicemarszałek Marek Pęk 11 września  
2022 r. w Wiedniu wziął udział w uroczy-
stych obchodach 339. rocznicy Odsieczy 
Wiedeńskiej i  39. rocznicy obecności na 
Kahlenbergu Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Wicemarszałek Senatu złożył wieniec pod 
pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Pol-
skim Sanktuarium Narodowym na Kah-
lenbergu. Uczestniczył w mszy św. i apelu 
pamięci 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii 
Pancernej im. króla Jana III Sobieskiego. 
Wicemarszałek Marek Pęk spotkał się tak-
że z austriacką Polonią podczas uroczystości 
dożynkowych.

Obchody 100-lecia Związku Polaków 
w Niemczech

24 września 2022 r. marszałek Tomasz 
Grodzki i  senator Adam Szejnfeld wzięli 
udział w międzyregionalnych obchodach 
100-lecia Związku Polaków w Niemczech, 
które odbyły się w Domu Polskim – Cen-
trum Idei Rodła w Zakrzewie. „Działacze 
Związku Polaków w  Niemczech jeszcze 
na długo przed wojną zostali wpisani na 
listę wrogów Rzeszy. 1200 z  nich oddało 
życie lub przeżyło gehennę w obozach kon-
centracyjnych. Jesteśmy winni im cześć”  
– mówił podczas uroczystości marszałek 
Senatu. Jak podkreślił, należy pamiętać 
o tych, którzy „w czasach ogólnoświatowej 
katastrofy za cenę życia i krwi kultywowali 

Senat i Polonia

„Trudno jest zbudować wspólnotę. 
Zdecydowanie łatwiej  
ją spolaryzować, topiąc ją w bagnie 
nacjonalizmu i populizmu”  
(marszałek Tomasz Grodzki).

Wicemarszałek Marek Pęk podczas obchodów  
339. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.

Marszałek Tomasz Grodzki wśród uczestników ob-
chodów stulecia Związku Polaków w Niemczech. 
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ważniejsza od podziałów, demokracja jest 
ważniejsza od totalitaryzmu, wolna wola 
i wolna myśl jest lepsza od indoktrynacji”  
– podsumował marszałek Senatu.

i zadaniach organizacji polonijnych, polity-
ków i działaczy społecznych. „Kultywowanie 
polskości nie kłóci się ze zgodnym współ-
życiem z innymi narodami. Wspólnota jest 

Przegląd wydarzeń

szczegółowe informacje na temat opieki Senatu nad Polonią
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.

Senacka debata „Euro – wspólna 
przyszłość”

4 lipca 2022 r. odbyła się konferencja „Euro 
– wspólna przyszłość”, zorganizowana 
przez wicemarszałka Michała Kamińskiego  
we współpracy z  przewodniczącym Rady 
Politycznej Unii Europejskich Demokratów 
Januszem Onyszkiewiczem i przewodniczą-
cym Stronnictwa Demokratycznego Pawłem 
Piskorskim. W  ocenie uczestników deba-
ty Polsce potrzebna jest rzetelna rozmowa 
na temat przyjęcia waluty euro i przekona-
nie społeczeństwa do wynikających z tego 
korzyści zarówno dla polskiej gospodarki, 
jak i szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
państwa. Jak wskazywano, euro to nie tylko 
projekt ekonomiczny, ale przede wszystkim 
polityczny, szczególnie ważny w  kontek-
ście pogłębiającej się integracji europejskiej 

i skomplikowanej sytuacji międzynarodo-
wej. Uczestnicy konferencji podkreślali,  
że zwolenników euro czeka długa batalia, 
także o zmianę świadomości społecznej. Jako 
główne argumenty przeciwników euro wska-
zywano nierówny podział korzyści, dywer-
gencję, zalety utrzymywania płynnego kursu 
złotówki czy pogląd, że korzystanie z własnej 
waluty zwiększa szanse na pokonanie kryzy-
sów gospodarczych. Trzeba też uzbroić się 
w przekonujące argumenty przeciw takim 

Konferencja „Euro – wspólna przyszłość”.

Euro to nie tylko projekt 
ekonomiczny, ale przede wszystkim 
polityczny, szczególnie ważny 
w kontekście pogłębiającej 
się integracji europejskiej 
i skomplikowanej sytuacji 
międzynarodowej.

https://www.senat.gov.pl/polonia/
https://www.senat.gov.pl/polonia/
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członkowie Rady zadeklarowali konstruk-
tywne uczestnictwo w zreformowaniu pol-
skiego systemu podatkowo-składkowego. 
„Proste, przewidywalne i przejrzyste podat-
ki są gwarantem stabilności ekonomicznej 
i wzrostu zaufania społeczeństwa do pań-
stwa. Są też fundamentem bezpieczeństwa” 
– napisali członkowie Rady Gospodarczej 
przy Marszałku Senatu RP.

Marszałek Senatu na Festiwalu Media 
i Sztuka w Darłowie

„O tym, jaki będzie nasz los, zdecydują wol-
ne i uczciwe wybory” – powiedział marsza-
łek Tomasz Grodzki 8 lipca 2022 r. podczas 
spotkania „Oto Polska właśnie, czyli debata 
z politykami o tym, co ważne i ważniejsze”, 
zorganizowanego w ramach 10. edycji Fe-
stiwalu Media i Sztuka w Darłowie. Deba-
towano m.in. na temat stanowienia prawa, 
praworządności oraz nadchodzących wy-
borów parlamentarnych i samorządowych. 
Marszałek Senatu wyraził przekonanie,  
że odbędą się one w konstytucyjnych termi-
nach i zapowiedział sprzeciw wobec prób 
przesuwania wyborów samorządowych 
przez władzę tak, by nie pokrywały się 

poglądom jak te, że po wejściu do strefy euro 
wszystko zdrożeje i znacznie pogorszy się sy-
tuacja finansowa Polaków. Jak podkreślano, 
przyjęcie waluty euro to proces niełatwy, 
wymaga bowiem spełnienia określonych 
warunków, m.in. konwergencji, podniesienia 
konkurencyjności gospodarki czy usztyw-
nienia kursu złotówki. Jako inne niezwy-
kle ważne i trudne do spełnienia kryterium 
wskazywano konieczność wprowadzenia 
zmian w  konstytucji, w  której zapisano,  
że złoty to polska waluta narodowa. W ocenie 
wicemarszałka Michała Kamińskiego temat 
przyjęcia przez Polskę euro staje się szcze-
gólnie ważny w obliczu ogromnej inflacji. 

Rada Gospodarcza przy Marszałku  
Senatu RP o korekcie Polskiego Ładu 

4 lipca 2022 r. Rada Gospodarcza przy Mar-
szałku Senatu RP przyjęła stanowisko, w któ-
rym stwierdziła, że korekta Polskiego Ładu 
nie zmniejszyła chaosu, ale pogłębiła brak 
zaufania do systemu podatkowego, uderza-
jąc w bezpieczeństwo ekonomiczne naszego 
państwa. Członkowie Rady przypomnieli,  
że już w  listopadzie 2021 r. apelowali do 
prezydenta RP o zawetowanie ustawy po-
datkowej dotyczącej Polskiego Ładu m.in. 
ze względu na jej negatywne konsekwen-
cje dla podatników. Jak stwierdzili, zgodnie 
z  ich przewidywaniami eksperyment na 
„żywym podatniku” skończył się kompletną 
katastrofą i wywołał nieodwracalne szkody, 
w tym duże straty finansowe. Trwale pod-
ważył także zaufanie obywateli do systemu 
podatkowego.

Zdaniem członków Rady Gospodarczej 
przy Marszałku Senatu RP upadek Polskie-
go Ładu i  przepisy naprawcze, które we-
szły w życie 1 lipca 2022 r.  nie zmniejszyły 
chaosu podatkowego. Naprawiają pewne 
mankamenty, ale są przede wszystkim re-
aktywne wobec wcześniej popełnionych 
błędów. W  ocenie Rady dalsze „łatanie” 
Polskiego Ładu nie poprawi sytuacji, ko-
nieczne jest bowiem przygotowanie profe-
sjonalnej, kompleksowej, skonsultowanej 
i  prozatrudnieniowej reformy systemu 
podatkowo-składkowego, w  szczególności 
jego uproszczenie. Reforma musi być opar-
ta na konsensusie, a nie konflikcie, przygo-
towana bez niezrozumiałej presji czasowej. 
Jako przedstawiciele polskiego biznesu 

Korekta Polskiego Ładu  
nie zmniejszyła chaosu,  
ale pogłębiła brak zaufania  
do systemu podatkowego,  
uderzając w bezpieczeństwo 
ekonomiczne naszego państwa. 

Marszałek Tomasz Grodzki na Festiwalu Media i Sztu-
ka w Darłowie.



473 (23) – lipiec–wrzesień 2022 r.

rekompensat, z którego byłyby wypłacane 
odszkodowania, a państwo ściągnęłoby po-
tem pieniądze na ten cel od instytucji i osób, 
które okradły ludzi. 

Wystawa „Bruno Schulz i jego arka 
wyobraźni” 

O wkładzie Brunona Szulca w historię litera-
tury i sztuk plastycznych mówił marszałek 
Tomasz Grodzki, otwierając 20 lipca 2022 r.  
w Senacie wystawę „Bruno Schulz i jego arka 

z  wyborami parlamentarnymi. Apelował 
o angażowanie się w charakterze obserwa-
torów i członków komisji wyborczych. 

Ostatnie posiedzenie Senackiego Zespołu 
ds. Spółki GetBack

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack 19 lip-
ca 2022 r. spotkał się z  poszkodowanymi 
w  tej aferze. Przewodniczący senator Le-
szek Czarnobaj poinformował, że senackie 
komisje pracują już nad projektami ustaw, 
stanowiącymi efekt pracy zespołu, chronią-
cymi zarówno osoby inwestujące, jak i po-
szkodowane w  wyniku afer finansowych. 
„Musimy stworzyć podwaliny do rozwią-
zań, które w przyszłości pozwolą uniknąć 
takich oszustw i zapewnią wiedzę, co należy 
zrobić” – mówił. Senator Krzysztof Kwiat-
kowski poinformował natomiast, że se-
natorowie rozpoczęli pracę nad najmniej 
kontrowersyjnymi zmianami procedural-
nymi, takimi jak wydłużenie terminu prze-
dawnienia roszczenia, możliwość stawania 
przed sądem właściwym miejscu zamiesz-
kania poszkodowanego, zmiana wysokości 
opłat sądowych w sprawach o roszczenia. 
Poszkodowani w aferze GetBack podkreśla-
li, że zależy im na odzyskaniu utraconych 
pieniędzy i satysfakcjonuje ich każde roz-
wiązanie, byle nie kierowało ich do sądów. 
Opowiadali się za utworzeniem funduszu 

„Musimy stworzyć podwaliny  
do rozwiązań, które pozwolą uniknąć 
takich oszustw i zapewnią wiedzę,  
co zrobić” (senator Leszek Czarnobaj).

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack.

Marszałek Senatu na otwarciu wystawy poświęconej 
twórczości Brunona Schulza.
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to zadanie gminy. Jej zdaniem różnorodność 
instytucji zajmujących się opieką to więcej 
możliwości, a tym samym większe prawdo-
podobieństwo właściwej opieki nad dziećmi. 
Przedstawiciel resortu rodziny zapewnił,  
że procedowany obecnie w Sejmie projekt 
ustawy stanowi odpowiedź na  postulaty 
rodzin zastępczych, a wnioski i propozycje 
przedstawione w Senacie zostaną uwzględ-
nione przy kolejnej nowelizacji.

Debata o Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym

Pod hasłem „Miliardy wyrzucone w błoto” 
2 sierpnia 2022 r. w Senacie debatowali se-
natorowie, eksperci i  mieszkańcy gmin,  
na terenie których ma powstać Centralny 
Port Komunikacyjny (CPK). Spotkanie, zor-
ganizowane przez wicemarszałka Michała 
Kamińskiego, poświęcono celowości reali-
zacji tej inwestycji. W ocenie wicemarszał-
ka Senatu w obecnej sytuacji gospodarczej 

wyobraźni”, przygotowaną z inicjatywy se-
nator Haliny Biedy przez Stowarzyszenie 
Festiwal Brunona Schulza i Bytomski Klub 
Samorządowy. „To dla nas niezwykła ra-
dość i zaszczyt móc otworzyć w skromnych 
progach Senatu wystawę poświęconą pa-
tronowi Roku 2022 Brunonowi Schulzowi” 
– powiedział. Wskazał, że artysta był nie tyl-
ko genialnym i oryginalnym pisarzem, lecz 
także grafikiem, rysownikiem, malarzem 
i nauczycielem. Marszałek Tomasz Grodzki 
podkreślił, że niezwykła twórczość Brunona 
Schulza wywiera wpływ na wyobraźnię ko-
lejnych pokoleń. 

Debata „Na ratunek dzieciom.  
Plan dla pieczy zastępczej”

W Senacie 25 lipca 2022 r. odbyła się debata na 
temat projektu nowelizacji ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej. Według Parlamentarne-
go Zespołu ds. Dzieci projekt procedowany 
w Sejmie nie służy poprawie sytuacji dzieci, 
które znalazły się w systemie pieczy zastęp-
czej i rodzin zastępczych. Senator Magdalena 
Kochan stwierdziła, że kwota bazowa w wy-
sokości 3,1 tys. zł na dziecko wymaga zwięk-
szenia, a  bez współpracy z  samorządem 
rozwiązanie problemu nie będzie możliwe. 
Nie zgodziła się z postulatem centralizacji sy-
stemu pieczy zastępczej, bo wsparcie rodziny 

Bruno Schulz był nie tylko  
genialnym i oryginalnym pisarzem,  
lecz także grafikiem, rysownikiem, 
malarzem i nauczycielem. 

Konferencja „Miliardy wyrzucone w błoto”.

Senacka debata o pieczy zastępczej.
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bo polskie społeczeństwo nie jest przygoto-
wane na kryzys elektryczny, a do poprawy 
sytuacji nie przyczyni się obecnie obowią-
zująca ustawa, dlatego konieczne są zmiany. 
Jak dodał, zespół we współpracy z eksperta-
mi zaproponuje nowe prawo elektryczne. 
Jeden z ekspertów prof. Jan Popczyk zwró-
cił uwagę na 3 kwestie, od których należy 
rozpocząć transformację systemu dostawy 
energii elektrycznej w Polsce w szczegól-
nym czasie wojny Rosji z  Ukrainą i  kry-
zysu energetycznego. Po pierwsze, ustalić 
podstawowe definicje i stworzyć doktrynę; 
po drugie, stworzyć osłonę dla konkuren-
cji między elektroprosumenckimi rynka-
mi wschodzącymi a rynkami schodzącymi 
należącymi do wielkoskalowej energetyki.  
Po trzecie, powołać urząd ds. rozwoju elek-
troprosumeryzmu. „Jesteśmy zobowiąza-
ni przygotować takie prawo, które pozwoli 
obywatelom budować i modernizować domy 
i mieszkania, tak aby wykorzystywały one 
odnawialne źródła energii, co zmniejszy 
koszty ich utrzymania” – podsumowała wi-
ceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespo-
łu ds. Prawa Elektrycznego senator Danuta 
Jazłowiecka.

troska o pieniądze publiczne i oszczędność 
powinny znajdować się na pierwszym miej-
scu przed rozwojem ważnego dla Polski ryn-
ku lotniczego. W opinii byłego p.o. prezesa 
spółki CPK Piotra Malepszaka projekt po-
winien podlegać rzetelnej weryfikacji pod 
kątem priorytetów, terminów i wydatków, 
a podawany przez władze rok 2027 jako ter-
min otwarcia CPK jest całkowicie nierealny. 
Z kolei mieszkańcy gmin, na terenie których 
ma być budowany CPK, mówili, że inwestor 
nie prowadzi z nimi żadnych rozmów ani 
konsultacji, ograniczając się do interneto-
wych ankiet. W ich ocenie grozi to „trage-
diami ludzkich wywłaszczeń”: utratą ziemi, 
domów czy gospodarstw, które państwo ma 
wykupić za ułamek ich wartości. Senator Be-
ata Małecka-Libera podkreśliła, że podczas 
spotkań z wyborcami obserwuje „olbrzymie 
wrzenie i  niepokój wśród mieszkańców”, 
przede wszystkim w związku z kwestią wy-
właszczeń. Senator Halina Bieda zwróciła 
uwagę, że budowa CPK może zagrozić roz-
wojowi lotnisk regionalnych, np. na Śląsku. 
Podsumowując debatę, wicemarszałek Mi-
chał Kamiński ocenił, że nawet jeśli założyć 
najszczersze intencje pomysłodawców CPK, 
coraz więcej wątpliwości budzi celowość fi-
nansowania tej inwestycji w obecnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej Polski. 

Prace nad projektem nowego prawa 
elektrycznego

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Ze-
społu ds. Prawa Elektrycznego, 3 sierpnia 
2022 r., marszałek Tomasz Grodzki wręczył 
specjalistom z dziedziny elektryki i ener-
getyki akty powołania na ekspertów ze-
społu. Jak przypomniał, celem zespołu jest 
przygotowanie nowego prawa elektrycz-
nego po ponad 100 latach od wejścia w ży-
cie obowiązującej ustawy. Przewodniczący 
zespołu senator Stanisław Lamczyk pod-
kreślił, że transformacja jest konieczna,  

W ocenie wicemarszałka Senatu 
w obecnej sytuacji gospodarczej 
troska o pieniądze publiczne 
i oszczędność powinny znajdować 
się na pierwszym miejscu przed 
rozwojem ważnego dla Polski rynku 
lotniczego.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa 
Elektrycznego. Od prawej: ekspert zespołu prof. Jan 
Popczyk, marszałek Tomasz Grodzki, przewodniczący 
zespołu senator Stanisław Lamczyk.

Trzeba przygotować takie prawo, 
które pozwoli obywatelom  
budować i modernizować  
domy i mieszkania, tak aby 
wykorzystywały one odnawialne 
źródła energii, co zmniejszy  
koszty ich utrzymania.
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wygrać wybory, opozycja musi się zjedno-
czyć, by razem walczyć z PiS. „Jedna wspólna 
lista jest podstawą” – zaznaczyła. Zachęca-
ła również młodzież do angażowania się 
w sprawy polityczne naszego kraju.

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

„Mieli się bronić kilka godzin, bronili się  
14 godzin. Poddali się dopiero, kiedy piwnicę 
zalano benzyną i podpalono ten gmach. Los 

Wicemarszałkini Senatu na Campus Polska

28 sierpnia 2022 r. wicemarszałkini Gabriela 
Morawska-Stanecka w ramach odbywające-
go się w Olsztynie Campusu Polska Przy-
szłości wzięła udział w debacie poświęconej 
polskiemu parlamentaryzmowi. Uczestnicy 
debaty pytali m.in. o praworządność, zmia-
ny klimatyczne, przyszłość Polski, a także 
o nadchodzące wybory parlamentarne. Jak 
podkreśliła wicemarszałkini Senatu, żeby 

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka wśród uczestników Campusu Polska Przyszłości.

Marszałek Tomasz Grodzki podczas obchodów 83. rocznicy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku.
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Inauguracja 28. Zjazdu Polskiego  
Towarzystwa Chirurgów Onkologicznych

1 września 2022 r. w Gdańsku marszałek To-
masz Grodzki wziął udział w uroczystej in-
auguracji 28. Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Chirurgów Onkologicznych. Podczas briefin-
gu, poświęconego aktualnym problemom 
chirurgii onkologicznej, marszałek Senatu 
powiedział, że przybył na inaugurację zjaz-
du, by podkreślić jak ważna jest onkologia 
w życiu Polaków. W ocenie marszałka Toma-
sza Grodzkiego onkolodzy są gotowi służyć 
swoją wiedzą i umiejętnościami, odgrywać 
niezwykle ważną rolę w leczeniu nowotwo-
rów, usuwając źródło choroby. „Całe swoje 
życie, będąc chirurgiem klatki piersiowej, 
dzień w dzień usuwałem nowotwory płuc. 
Jestem niezwykle szczęśliwy, że dalej mogę 
to robić jako wolontariusz. Wspieram mo-
ich byłych uczniów, teraz już profesorów, 
oraz młodszych kolegów” – mówił. Jak oce-
nił, w Gdańsku zebrali się wspaniali ludzie,  

tych bestialsko rozstrzelanych 38 obrońców 
Poczty Polskiej był tragiczny” – powiedział 
marszałek Tomasz Grodzki 1 września 2022 r.,  
podczas obchodów upamiętniających 
83. rocznicę obrony Poczty Polskiej w Gdań-
sku. Jak podkreślił, obrona poczty była dla 
nich kwestią życia i śmierci, i choć za swo-
ją bohaterską postawę ponieśli najwyższą 
karę – stracili życie, pozostaną na zawsze 
w naszej pamięci. „Wolności trzeba strzec, 
wolności trzeba bronić, wolność trzeba pie-
lęgnować i trzeba za nią oddać zdrowie i ży-
cie. I tak myśleli obrońcy Poczty Polskiej” 
– podkreślił. „Pamiętajcie o  bohaterach 
sprzed lat, pamiętajcie o bohaterach walczą-
cych za naszą granicą. I pamiętajcie o tym, 
żebyście w sztafecie pokoleń, w której przej-
mujecie pałeczkę, strzegli naszej wolności, 
suwerenności i niepodległości, tak jak Pola-
cy, dzielny, bohaterski naród czyni od poko-
leń” – apelował marszałek Senatu.

Tego samego dnia rano marszałek To-
masz Grodzki uczestniczył w uroczystości 
upamiętnienia bohaterskich obrońców We-
sterplatte przed pomnikiem Obrońców Wy-
brzeża w Gdańsku, zorganizowanej przez 
Wojsko Polskie. 

„Pamiętajcie o bohaterach sprzed lat, 
o bohaterach walczących za naszą 
granicą” (marszałek Senatu).

W ocenie marszałka Tomasza 
Grodzkiego onkolodzy są 
gotowi służyć swoją wiedzą 
i umiejętnościami, odgrywać 
niezwykle ważną rolę w leczeniu 
nowotworów, usuwając źródło 
choroby.

Marszałek Tomasz Grodzki na inauguracji 28. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologicznych.
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woli. Muszą zostać wypracowane procedu-
ry i ścieżki postępowania. Konieczna jest też 
zmiana systemu, uwzględniająca równy do-
stęp do nowoczesnych terapii stosowanych 
w innych krajach. 

Spotkanie z samorządowcami w Węgrowie

Marszałek Tomasz Grodzki 2 września 2022 r.  
w Węgrowie, na zaproszenie burmistrza tego 
miasta Pawła Marcheli, spotkał się z samo-
rządowcami. „Rozmawialiśmy z lokalnymi 
władzami o problemach miejscowego szpi-
tala, a także o rożnych aspektach działalności 
samorządowej, trudnej zarówno w obszarze 
edukacji, jak i  inwestycji z powodu braku 

by wymienić poglądy na temat tego, w jaki 
sposób pomóc Polakom.

Debata o potrzebie zmian w polskiej 
pediatrii

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Ze-
społu ds. Dzieci, 2 września 2022 r., w Se-
nacie debatowano o  problemach polskiej 
pediatrii, m.in. w kontekście dostępu dzieci 
do nowoczesnych terapii. Uczestnicy dys-
kusji podkreślali potrzebę holistycznego 
podejścia do leczenia najmłodszych. Wska-
zywali na zły stan oddziałów pediatrycznych 
w szpitalach powiatowych, brak persone-
lu medycznego – zarówno pediatrów, jak 
i pielęgniarek pediatrycznych, a także zbyt 
wolno wprowadzane innowacje w leczeniu 
najmłodszych pacjentów. Ich zdaniem ko-
nieczne jest też wprowadzenie instytucji 
asystenta medycznego, odpowiedzialnego 
za czynności dokumentacyjne i  admini-
stracyjne, dzięki któremu lekarze mieliby 
więcej czasu dla pacjenta. Kolejne postulaty 
dotyczyły podwyższenia wyceny procedur 
pediatrycznych, tworzenia zintegrowanych 
centrów pediatrycznych, jak warszawskie 
Centrum Zdrowia Dziecka, w którym moż-
liwa jest szybka i sprawna diagnostyka ma-
łych pacjentów, unowocześnienia oddziałów 
pediatrycznych i wyposażenia ich w nowo-
czesny sprzęt medyczny. Postulowano też 
konieczność koordynowania leczenia dzieci 
na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej 
i ustanowienia konsultantów odpowiedzial-
nych za małych pacjentów. Uczestnicy po-
siedzenia podkreślali, że leczenie dzieci nie 
może być oparte wyłącznie na ogromnym za-
angażowaniu lekarzy pediatrów i ich dobrej 

Uczestnicy dyskusji podkreślali 
potrzebę holistycznego podejścia  
do leczenia najmłodszych. 
Wskazywali na zły stan oddziałów 
pediatrycznych w szpitalach 
powiatowych, brak personelu 
medycznego.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.

Spotkanie marszałka Senatu z  samorządowcami 
w Węgrowie.
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i infrastrukturalne. Rozmówcy zgodzili się 
co do potrzeby pogłębiania współpracy mię-
dzynarodowej w regionie. Przewodniczący 
Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof 
Kwiatkowski uczestniczył w panelu „Zachęty 
podatkowe dla przedsiębiorców a 1% podatku 
z CIT dla organizacji pożytku publicznego”, 
a senator Wadim Tyszkiewicz – w panelu 
„Miasta, gminy i regiony – jak skutecznie 
pozyskać inwestora?”. W drugim dniu fo-
rum senator Adam Szejnfeld wziął udział 
w panelu „Sprzyjający klimat dla rozwoju 
MŚP – to znaczy jaki?”, a przewodniczący 
Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi senator 
Jerzy Chróścikowski – w panelu „Sposoby  
na zrównoważony rozwój systemu żywnoś-
ciowego”. 8 września wicemarszałek Marek 
Pęk uczestniczył w debacie „Przyszłość li-
beralnego złudzenia”, poświęconej tenden-
cjom wolnościowym w sferze obyczajowej, 
społecznej, tożsamościowej i gospodarczej.

Uroczystości pogrzebowe  
polskich więźniarek obozu  
koncentracyjnego Ravensbrück

Senator Ewa Gawęda i senator Ewa Mate-
cka 6 września 2022 r. reprezentowały Se-
nat podczas uroczystości pogrzebowych  
45 polskich więźniarek obozu koncentracyj-
nego Ravensbrück, których szczątki ziden-
tyfikowali pracownicy Biura Poszukiwań 
i  Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodo-
wej. „Na miejscu kaźni tych bohaterskich 
kobiet, bezradna wobec ich tragicznego, 

środków z KPO” – mówił  marszałek Sena-
tu. W jego ocenie cała polityka jest „lokalna”, 
a samorządowcy są najbliżej ludzi. Wiedzą, 
czego potrzebują, a  jednocześnie znajdują 
się pod czujnym okiem swoich wyborców. 
„Samorządność to jeden z największych suk-
cesów Polski po 1989 r. Zamiast «wysuszać» 
samorządy, trzeba je wspierać, pielęgnować 
i rozwijać. Tu ludzie wiedzą, czego potrze-
bują, czego chcą. Zadaniem polityków jest te 
zadania wypełniać” – podkreślił marszałek 
Senatu.

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu

6–8 września 2022 r. wicemarszałek Marek 
Pęk oraz senatorowie: Jerzy Chróścikow-
ski, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szejnfeld 
i Wadim Tyszkiewicz uczestniczyli w XXXI 
Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Pierw-
szego dnia forum wicemarszałek Marek Pęk 
był moderatorem debaty „Tożsamość Euro-
py Środkowej. Atrybuty i symbole”, podczas 
której paneliści z Polski, Litwy, Ukrainy oraz 
Bośni i Hercegowiny rozmawiali o podmioto-
wości Europy Środkowej i zmianach w ładzie 
światowym po agresji Rosji na Ukrainę. Roz-
ważano racje geopolityczne, ekonomiczne 

„Samorządność to jeden 
z największych sukcesów Polski 
po 1989 r. Trzeba ją wspierać, 
pielęgnować i rozwijać”  
(marszałek Senatu).

Wicemarszałek Marek Pęk na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.
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im. Marii Grzegorzewskiej w  Warszawie, 
stanowiła podsumowanie 12 lat konkursu 
fotograficznego pod tym samym tytułem, 
będącego częścią międzynarodowego projek-
tu naukowo-dydaktycznego „Mathematics  
in focus” („Matematyka w obiektywie”). Jego 
celem było budowanie wspólnej płaszczy-
zny między matematyką a sztuką fotogra-
fii, wspomaganie edukacji matematycznej, 
myślenia matematycznego, popularyzowa-
nie wiedzy i kultury matematycznej. 

Obchody XX-lecia Związku Województw RP

„Głęboko wierzę w wizję Polski samorzą-
dowej, obywatelskiej, w której władza jest 
bliska ludzi, gdzie ludzie mają bezpośredni 
wpływ i decydują o tym, co jest dobre dla 
województw, dla powiatów, czyli dla nas” 
– powiedział marszałek Tomasz Grodz-
ki 14  września 2022 r. w  Karpaczu, pod-
czas jubileuszowych uroczystości XX-lecia 
Związku Województw RP. Marszałek Se-
natu przypomniał, że 2-stopniowa refor-
ma samorządowa z 1990 r. uznawana jest  

niesprawiedliwego losu, zadawałam sobie 
pytanie, czy coś możemy dla nich zrobić” 
– relacjonowała swoją wizytę senator Ewa 
Gawęda podczas 48. posiedzenia Senatu. 
„Mamy wszyscy bardzo konkretne zobowią-
zania wobec poległych bohaterek: obowią-
zek działania i pamięci! Takiego działania 
i wspólnej pracy, aby podobna, bezmierna 
tragedia i nieludzkie okrucieństwo już ni-
gdy się nie powtórzyły. Bo przecież od kilku 
miesięcy znów wiemy – choć tu, gdzie teraz 
jesteśmy, nie wybuchają rakiety i nie słychać 
mordowanych ludzi – że pokój i wzajemny 
szacunek między narodami nie są dane na 
zawsze. Że bestialstwo i okrucieństwo nie 
wyginęło w naszym świecie bezpowrotnie” 
– podkreśliła senator.

Wystawa „Matematyka w obiektywie”

„Ta wystawa za pomocą sztuki opisuje te-
maty teoretycznie niedające się opisać.  
Tu nauka spotkała się ze  sztuką. Prezen-
towane fotografie dowodzą, że otaczającą 
nas rzeczywistość można opisać za pomo-
cą matematyki, ujętej jednak w artystyczne 
ramy” – mówił marszałek Tomasz Grodzki  
7 września 2022, otwierając w Senacie wysta-
wę „Matematyka w obiektywie”. Ekspozycja, 
przygotowana przez Uniwersytet Szcze-
ciński i  Akademię Pedagogiki Specjalnej  

Uroczystości pogrzebowe 45 polskich więźniarek obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

„Na miejscu kaźni tych bohaterskich 
kobiet, bezradna wobec ich 
tragicznego, niesprawiedliwego losu, 
zadawałam sobie pytanie,  
czy coś możemy dla nich zrobić”  
(senator Ewa Gawęda).

Otwarcie wystawy „Matematyka w obiektywie”.
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obywateli niezależnie od osobistych poglą-
dów” – podkreślił. 

„Dzieci i ryby mają głos” – młodzieżowa 
debata o klimacie

„Czysta, zielona, przyjazna planeta, któ-
ra musi ocaleć, to temat niezwykle ważny, 
zwłaszcza dla młodego pokolenia. Jestem 
dumny, że w Senacie możemy o tym z mło-
dzieżą rozmawiać” – mówił 22 września 2022 r.  
marszałek Tomasz Grodzki, otwierając  
7. spotkanie zorganizowane w ramach „Dia-
logów senackich”, poświęcone klimatowi. 
W trakcie debaty młodzi ludzie przytoczyli 
badania opinii publicznej z 2020 r., w których 
za największy problem ekologiczny uznano 
zanieczyszczenie powietrza, a w dalszej ko-
lejności –  śmiecie, zanieczyszczenie wód, 
małe zasoby wody i wycinka drzew. W ba-
daniu nie uwzględniono natomiast zmian 

za jedną z najważniejszych i najlepiej prze-
prowadzonych reform polskiej transfor-
macji. „Wszyscy razem, w  tej sztafecie 
pokoleń samorządowców, zbudowaliście 
znakomitą organizację, która ma wiele 
wspólnego z Senatem RP” – mówił. Jak dodał,  
Senat X kadencji docenia gigantyczny wy-
siłek samorządności i jest szeroko otwarty 
na postulaty przedstawicieli środowiska sa-
morządowego. Zdaniem marszałka Tomasza 
Grodzkiego idea samorządności jest w Se-
nacie bardzo żywa, a Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej 
swoją intensywną pracą wpisuje się w tę ideę.  
Marszałek Senatu podkreślił, że to samo-
rządy w sposób, który wzbudził podziw na 
świecie, pomagają milionom uchodźców 
z Ukrainy. W tym trudnym czasie pojawiły 
się jednak nowe problemy takie, jak inflacja 
czy brak pieniędzy na ochronę zdrowia. „Tym 
bardziej trzeba docenić państwa pracę. Jeste-
ście jednym z nielicznych ciał kolegialnych, 
które reprezentuje różne opcje polityczne. 
Jesteście w stanie rozmawiać i wypracować 
wspólne rozwiązania, pracować dla dobra 

„Głęboko wierzę w wizję Polski 
samorządowej, obywatelskiej, 
w której władza jest bliska ludzi, 
gdzie ludzie decydują o tym,  
co jest dobre dla województw,  
dla powiatów, czyli dla nas” 
(marszałek Senatu).

Marszałek Tomasz Grodzki podczas uroczystości rocznicowych Związku Województw RP.

„Dialogi senackie” poświęcone klimatowi.
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W ocenie uczestników pierwszej części posie-
dzenia, zatytułowanej „Dlaczego w Polsce nie 
ma jeszcze fundacji rodzinnych?”, państwo 
powinno umożliwić przedsiębiorcom pro-
wadzącym firmy rodzinne przekazywanie 
ich następnym pokoleniom. W debacie po-
stulowano jak najszybsze uchwalenie ustawy 
o fundacjach rodzinnych, a także uwzględnie-
nie w niej stanowiska przedsiębiorców.

W części zatytułowanej „Polski Ład 3.0, 
co oznacza w  praktyce dla podatników?” 
uczestnicy zajęli się nowymi przepisami 
podatkowymi, w  których uwzględniono 
m.in. uwagi zgłaszane przez Senat. Za ko-
rzystne uznano m.in. wycofanie się rządu 
z obciążania podatkiem minimalnym spó-
łek komunalnych, podatników działających 
w obszarze ochrony zdrowia, podmiotów 
postawionych w stan upadłości lub likwida-
cji, a także „małych” podatników CIT, od-
roczenie stosowania przepisów o podatku 
minimalnym do 1 stycznia 2023 r. Zmiany po-
stulowane przez ekspertów, potem przez Se-
nat, a uwzględnione w „Polskim Ładzie 3.0”,  
to również m.in. uchylenie przepisów 
o  ukrytej dywidendzie (wypłaty na rzecz 
podmiotu powiązanego, uzależnione  
od osiąganych wyników), które budziły 
liczne wątpliwości podmiotów gospodar-
czych, zwiększenie zakresu form prawnych, 
w jakich może działać spółka holdingowa, 
o  prostą spółkę akcyjną. Jak podkreślił 
przewodniczący zespołu senator Krzysztof 
Kwiatkowski, senatorowie będą nadal pro-
ponować zmianę absurdalnych lub nieko-
rzystnych rozwiązań podatkowych.

klimatycznych. Uczestnicy debaty postu-
lowali m.in. budowę systemów zbiorcze-
go odbioru ścieków i oczyszczania, oparcie 
produkcji energii na źródłach odnawialnych, 
takich jak elektrownie wiatrowe, energia sło-
neczna czy biogazownie wykorzystujące od-
pady. Jak mówił marszałek Tomasz Grodzki, 
„Wyrośliśmy na potęgę, która jest gotowa 
budować elektrownie wiatrowe. Senat już 
dawno wystąpił do Sejmu z inicjatywą usta-
wodawczą, żeby te elektrownie znów zacząć 
budować, wszyscy są za, tylko w Sejmie prace 
nie posuwają się do przodu”. Podczas debaty 
poruszono również kwestie związane z re-
alizacją założeń Zielonego Ładu, edukacją 
ekologiczną czy dostawami surowców ener-
getycznych. Jak stwierdzono, podstawowym 
celem działań na rzecz klimatu powinno być 
jak najszybsze ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a następnie adaptacja społe-
czeństwa do zmian klimatycznych. Młodzież 
i eksperci zgodzili się, że nasze indywidulane 
wybory mają wpływ na klimat, ale jednocześ-
nie stanowią część całego systemu.

Posiedzenie Senackiego Zespołu  
ds. Zrównoważonego Rozwoju

30 września 2022 r. w Senacie obradował Se-
nacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju. 

„Czysta, zielona, przyjazna planeta, 
która musi ocaleć, to temat  
niezwykle ważny, zwłaszcza  
dla młodego pokolenia”  
(marszałek Tomasz Grodzki).

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń 
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.

Obrady Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/%3Fkategoria%3D10
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/%3Fkategoria%3D10


Zdjęcia: 

Łukasz Kamiński  
Michał Karaszewski 
Marta Marchlewska-Wilczak 
Tomasz Ozdoba 
Tomasz Paczos 
Hubert Pielas 
Archiwum Senatu 
Kancelaria Sejmu 
PAP
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