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Najważniejsze wydarzenia
Senat wobec agresji Rosji
na Ukrainę
24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie bez wypowiedzenia wojny i niczym nie sprowokowane
wkroczyły na Ukrainę. Już od grudnia 2021 r.
do opinii publicznej docierały informacje
o gromadzeniu przez Rosję ogromnych sił
wojskowych wzdłuż granicy z Ukrainą. Senat, widząc w tym groźbę wybuchu konfliktu zbrojnego na największą skalę od czasów
II wojny światowej, 4 lutego 2022 r. podjął
uchwałę w sprawie wsparcia Ukrainy. Senatorowie podkreślili w niej, że wolna Ukraina jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa
Polski, dlatego wspierają polityczną i finansową pomoc dla Ukrainy, dostawy broni
i udział żołnierzy krajów członkowskich
NATO w szkoleniu ukraińskich wojskowych.
W uchwale przypomniano, że w 1994 r. USA,
Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do
respektowania suwerenności i integralności
terytorialnej Ukrainy oraz powstrzymania
się od wszelkich gróźb użycia siły przeciwko jej niepodległości w zamian za likwidację

potencjału nuklearnego. Ukraina swoje zobowiązania wypełniła, Rosja zaś w 2014 r.
zaatakowała Ukrainę, zaanektowała Krym
i kontroluje separatystów w Donbasie. Senatorowie zaznaczyli, że przed kolejną inwazją
Ukrainę wspierają: Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska i Stany Zjednoczone.

Senatorowie podkreślili, że wolna
Ukraina jest jednym z gwarantów
bezpieczeństwa Polski, dlatego
wspierają polityczną i finansową
pomoc dla Ukrainy.
Wobec napiętej sytuacji na granicy
ukraińsko-rosyjskiej 17–18 lutego 2022 r.
marszałek Tomasz Grodzki wraz z delegacją, na zaproszenie przewodniczącego Rady
Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka,
złożył wizytę na Ukrainie, aby okazać solidarność z narodem ukraińskim. Podczas
wygłoszonego w języku ukraińskim wystąpienia przed Radą Najwyższą marszałek
Senatu zapewnił, że Ukraińcy mogą liczyć
na Polaków jak na wypróbowanych przyjaciół. Podkreślił, że senatorowie uczynią

Wręczenie tekstu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy ambasadorowi tego kraju w Polsce Andrijowi Deszczycy.
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Delegacja Senatu na posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy.

Podczas wygłoszonego w języku
ukraińskim wystąpienia przed
Radą Najwyższą marszałek Senatu
zapewnił, że Ukraińcy mogą liczyć
na Polaków jak na wypróbowanych
przyjaciół.
wszystko, aby nikt nie poważył się naruszyć
suwerenności Ukrainy, jej integralności terytorialnej i prawa narodu ukraińskiego do
samostanowienia. W oświadczeniu dla prasy marszałek Tomasz Grodzki podkreślił,
że Unia Europejska, Stany Zjednoczone,
Wielka Brytania czy Polska mają świadomość, iż nie jest to tylko konflikt na granicy rosyjsko-ukraińskiej, konflikt o Ukrainę,
Polskę czy Europę. W jego ocenie wynik tego
konfliktu zdecyduje, gdzie zostanie ustanowiona granica wolnego świata cywilizacji zachodniej, w której Ukraina musi się znaleźć.
Marszałek zapewnił, że „Polska, cały naród,
Senat Rzeczypospolitej, wszystkie siły polityczne w Polsce” będą wspierać Ukrainę
w dążeniu do członkostwa w NATO i UE.
Podczas spotkania z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem rozmówcy wyrazili nadzieję, że polska prezydencja w UE
w 2025 r. może zostać zwieńczona przyjęciem Ukrainy do UE.
Kwestia zagrożenia konfliktem na
Ukrainie zdominowała rozmowy marszałka Senatu z amerykańskimi senatorami:
Christopherem Coonsem, Richardem Dickiem Durbinem i Jeanne Shaheen, których
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gościł w Senacie 21 lutego 2022 r. Po spotkaniu marszałek powiedział, że „między senatorami Polski i Stanów Zjednoczonych była
absolutna zgodność, że niezależnie od tego,
jak rozwinie się ten konflikt – czy przybierze formę militarną, czy wyniszczania gospodarczego Ukrainy – to Ukraina wymaga
pomocy militarnej, ekonomicznej, socjalnej
i politycznej”. Amerykańscy senatorowie
zapewnili, że członkostwo Polski w NATO
i dotychczasowe doświadczenia współpracy
z sojusznikami stanowią dla Polski gwarancję bezpieczeństwa.
24 lutego 2022 r., w dniu agresji Rosji na
Ukrainę, marszałek Tomasz Grodzki napisał
w mediach społecznościowych, że „haniebna decyzja Putina o inwazji na Ukrainę nie
może pozostać bez stanowczej odpowiedzi
świata”. Na znak solidarności z Ukrainą budynek Senatu został podświetlony w kolorach ukraińskiej flagi.

Wejście do Senatu w barwach Ukrainy.
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W związku z rosyjską inwazją na
Ukrainę prezydent RP zwoływał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniu
22 marca 2022 r. wziął udział marszałek
Tomasz Grodzki, a 28 marca 2022 r. – wicemarszałek Bogdan Borusewicz.
W tym dramatycznym dla Ukrainy
czasie marszałek Senatu i senatorowie stanowczo opowiadają się za jak najszybszym
zakończeniem wojny, sankcjami dla Rosji,
zwiększeniem pomocy militarnej i humanitarnej dla Ukrainy. W uchwale z 9 marca 2022 r. w sprawie europejskich aspiracji
Ukrainy Senat wezwał wszystkie państwa
członkowskie UE do solidarnego wsparcia
przyspieszonego procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. Senatorowie uznali, że pełne członkostwo Ukrainy w UE jest
moralnym obowiązkiem obecnego pokolenia Europejczyków. Jak napisali w uchwale,
ukraiński żołnierz, broniąc granic swojego
kraju, broni całej Europy. „Ukraińskie społeczeństwo udowodniło ponad wszelką wątpliwość, że jest gotowe być częścią zjednoczonej
Europy, a za przywiązanie do europejskich
wartości gotowe jest płacić krwią” – czytamy
w uchwale. Senat wyraził też sprzeciw wobec
bestialskich metod stosowanych w tej wojnie przez Rosjan. „Barbarzyńskie metody jej
prowadzenia – zabijanie cywilnych mieszkańców, w tym dzieci, niszczenie szkół, szpitali, świątyń i dóbr kultury – okrywają hańbą

Senat wezwał wszystkie państwa
członkowskie UE do solidarnego
wsparcia przyspieszonego procesu
integracji Ukrainy z Unią Europejską.
rosyjskie państwo i jego siły zbrojne” – ocenili senatorowie.
O potrzebie wypracowania specjalnej,
szybkiej ścieżki wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, pomocy ukraińskim uchodźcom
i tworzenia korpusu ochotników, którzy chcą
walczyć na Ukrainie, mówił marszałek Tomasz Grodzki 1 marca 2022 r., podczas wideorozmowy z przewodniczącą Sejmu Republiki
Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen. Wsparcie Polski dodatkowymi środkami finansowymi w związku z przyjęciem przez nasz
kraj ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy
było głównym tematem rozmowy marszałka
z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego
Robertą Metsolą 8 marca 2022 r. Marszałek,
odnosząc się do zapowiedzi przewodniczącej
Komisji Europejskiej, że co najmniej 500 mln
euro z budżetu UE zostanie przeznaczonych
na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, podkreślił, że szybkie uruchomienie wsparcia
finansowego, logistycznego, materiałowego
dla obsługi milionowej rzeszy uchodźców,
która w ciągu kilkunastu dni dotarła do Polski, jest kwestią kluczową dla samorządów
i organizacji pomocowych. Z kolei podczas

36. posiedzenie Senatu.
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Wsparcie Polski dodatkowymi
środkami finansowymi w związku
z przyjęciem przez nasz kraj
ogromnej liczby uchodźców
z Ukrainy było głównym
tematem rozmowy marszałka
z przewodniczącą Parlamentu
Europejskiego Robertą Metsolą.
telefonicznej rozmowy z przewodniczącym
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji
Mustafą Şentopem, 15 marca 2022 r., marszałek uzyskał zapewnienie o kontynuowaniu przez Turcję pomocy humanitarnej dla
Ukrainy.

Rozmowa on-line marszałka Senatu z przewodniczącą
Parlamentu Europejskiego.

Senatorowie Bogdan Klich i Bogdan
Zdrojewski 25 lutego 2022 r. wzięli udział
w 20. Międzyparlamentarnej Konferencji
ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. W przyjętej deklaracji,
potępiającej rosyjską agresję wojskową na
Ukrainę i wyrażającej solidarność z narodem

Senatorowie Bogdan Klich i Bogdan Zdrojewski
na 20. Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
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ukraińskim i prawowitymi władzami tego
kraju, wezwano Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania swoich sił
wojskowych z Ukrainy, a Unię Europejską
– do nałożenia na Rosję politycznych, gospodarczych, handlowych i finansowych sankcji
„na bezprecedensową skalę” oraz udzielenia
„ogromnego i niezachwianego” wsparcia
rządowi i narodowi ukraińskiemu poprzez
mobilizację wszelkich niezbędnych środków,
zwłaszcza gospodarczych i humanitarnych.
Uczestnicy zaapelowali też do Unii Europejskiej o przyjęcie na jak najlepszych warunkach uchodźców z Ukrainy.
Podczas wideospotkania przewodniczących parlamentów europejskich z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy
Rusłanem Stefanczukiem, 4 marca 2022 r.,
wicemarszałek Senatu Michał Kamiński
w imieniu Senatu i polskiego narodu wyraził
solidarność z narodem ukraińskim. „Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomagać
Ukrainie. Nasze przesłanie brzmi: Europa
musi się obudzić. Musimy podjąć wszelkie
kroki, aby zapobiegać ludobójstwu, aby wysłać pomoc humanitarną do tak cierpiącego
narodu” – zadeklarował.

„Zrobimy wszystko, co w naszej
mocy, aby pomagać Ukrainie.
Nasze przesłanie brzmi:
Europa musi się obudzić.
Musimy podjąć wszelkie kroki,
aby zapobiegać ludobójstwu,
aby wysłać pomoc humanitarną
do tak cierpiącego narodu”.
Z inicjatywy przewodniczącego Komisji
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senatora Bogdana Klicha 11 przewodniczących
komisji spraw zagranicznych państw członkowskich UE podpisało się pod wspólnym
stanowiskiem z 19 marca 2022 r., w którym
zaapelowali do przywódców państw UE, aby
przyłączyli się do akcji dostarczania broni
obrońcom Ukrainy. Podkreślili, że bez systematycznego przekazywania armii ukraińskiej zaawansowanych technologicznie
systemów obrony Ukraina poniesie klęskę,
a wróg „stanie u naszych bram”. Wezwali też
do przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej, a także
do rozszerzenia sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś. Przewodniczący wskazali też
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Wicemarszałek Michał Kamiński (drugi z lewej) podczas konferencji „The Kalinowski Forum”.

na potrzebę opracowania na wzór planu
Marshalla funduszu wsparcia odbudowy
zniszczeń wojennych na Ukrainie.
O jak najszybszą akcesję Ukrainy do UE
apelował także wicemarszałek Michał Kamiński podczas konferencji „The Kalinowski Forum”, 21 marca 2022 r. Jak podkreślił,
Ukraińcy w heroiczny sposób opowiadają się
za przynależnością do europejskiej rodziny
narodów. Zaznaczył też, że wola narodu
ukraińskiego musi być w Europie doceniona, a przynależności Ukrainy do Unii Europejskiej nie wolno podawać w wątpliwość.
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka i senator Margareta Budner reprezentowały polski parlament podczas
144. Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej, poświęconego przede wszystkim
wojnie w Ukrainie. Wicemarszałkini Senatu

podkreśliła, że to wojna, jakiej Europa nie
widziała od II wojny światowej. „Jeżeli świat
pozwoli jednej potędze zmiażdżyć inne państwo, to żaden kraj nie będzie się już czuć
bezpiecznie” – oceniła. Apelowała do parlamentarzystów, aby dali jasny sygnał, że
wspólnota międzynarodowa nie będzie tego
akceptować. Dzięki zaangażowaniu m.in.
polskiej delegacji Unia Międzyparlamentarna przyjęła rezolucję potępiającą atak Rosji
na Ukrainę, naruszenie jej suwerenności
i integralności terytorialnej. Wezwała także Rosję do natychmiastowego zaprzestania

„Jeżeli świat pozwoli jednej
potędze zmiażdżyć inne państwo,
to żaden kraj nie będzie się
już czuć bezpiecznie”.

Od lewej: wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka i senator Margareta Budner na 144. Zgromadzeniu Unii
Międzyparlamentarnej.
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działań zbrojnych oraz wycofania gróźb
związanych z postawieniem w stan gotowości arsenału atomowego.
O konieczności współpracy państw
członkowskich UE, współdziałania transatlantyckiego i mówienia jednym głosem
w obliczu wojny w Ukrainie mówił również marszałek Tomasz Grodzki podczas
Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, 28–29 marca 2022 r.
„Przed nami czas wspólnej próby i tylko od
nas zależy, czy wyjdziemy z niej zwycięsko
dla nas, dla naszych obywateli, dla UE i dla
wolnej, niepodległej Ukrainy” – podkreślił
marszałek. Jak dodał, Ukraińcy są sumieniem wolnego świata, dlatego naszym moralnym i cywilizacyjnym obowiązkiem jest
wspierać ich na wszystkie możliwe sposoby.
W ocenie marszałka agresja Rosji na Ukrainę to największe wyzwanie dla parlamentów
krajów członkowskich UE od czasu II wojny światowej. „Dziś, jako parlamentarzyści,
musimy uczynić wszystko, by ochronić nie
tylko wolność i demokrację w naszych krajach, ale także wspierać i inspirować nasze

„Przed nami czas wspólnej próby
i tylko od nas zależy, czy wyjdziemy
z niej zwycięsko dla nas, dla naszych
obywateli, dla UE i dla wolnej,
niepodległej Ukrainy”.

rządy w podejmowaniu mądrych i odpowiedzialnych decyzji” – podkreślił. W przyjętych
konkluzjach przewodniczący potępili agresję
Rosji na Ukrainę i potwierdzili poparcie dla
suwerenności i integralności Ukrainy. Szefowie parlamentów krajów UE wezwali Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego
zaprzestania wszelkich działań wojennych
oraz natychmiastowego i całkowitego wycofania wszystkich sił zbrojnych z Ukrainy.
Przewodniczący potępili także bezpośrednie
zaangażowanie Białorusi w rosyjską agresję i wezwali ten kraj do natychmiastowego zaprzestania udzielania pomocy siłom
rosyjskim.
Marszałek Tomasz Grodzki w wystąpieniu skierowanym do Rady Najwyższej
Ukrainy 25 marca 2022 r. po raz kolejny zapewnił, że Senat robi wszystko, aby
Ukraina zwyciężyła w tej wojnie, a przede
wszystkim, aby jak najszybciej ją zakończyć
i przystąpić do odbudowy kraju. „Dajecie
mnóstwo przykładów najwyższego poświęcenia, męstwa i determinacji w obronie swojej ojczyzny. Ale trzeba to podkreślić z całą
mocą – cały cywilizowany świat musi działać z podobną determinacją i bezwzględną
wolą poskromienia agresora. Sankcje muszą
być kompletne i stanowczo egzekwowane”
– mówił marszałek. Według niego agresor
musi być całkowicie izolowany i musi boleśnie odczuć, że świat twardo stoi po stronie

Marszałek Senatu podczas Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej.
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Marszałek Tomasz Grodzki i minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

zaatakowanych i nie pozwoli na rzeź Ukrainy. Świat musi też podejmować wszystkie
możliwe wysiłki dyplomatyczne, logistyczne, finansowe i inne, aby jak najszybciej
zakończyć zwycięsko tą niewypowiedzianą
wojnę i przerwać ogromne cierpienia narodu ukraińskiego. „To walka o przyszłość
Ukrainy, ale i przyszłość całego świata. Kto
tego nie rozumie, naraża nas wszystkich na
niewyobrażalne niebezpieczeństwo” – ocenił
marszałek. „Całym sercem jestem z Wami,
podzielam w całej rozciągłości Waszą wiarę
w zwycięstwo, płaczę nad ciałami bestialsko
zabitych dzieci, kobiet i mężczyzn i jestem
gotów zrobić wszystko, co w mojej mocy,
aby wesprzeć Was w wojnie dobra ze złem”
– mówił marszałek Tomasz Grodzki.
O skuteczności nałożonych sankcji
na Rosję i Białoruś w związku z agresją na
Ukrainę i planowanych kolejnych sankcjach 30 marca 2022 r. marszałek Senatu
rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą i członkinią Komisji Bezpieczeństwa Narodowego,
Obrony i Wywiadu Marianą Bezuhlą. Rozmówcy byli zgodni co do potrzeby szybkiego odchodzenia – zarówno przez Polskę, jak
i pozostałe kraje europejskie – od importu
nośników energii z Rosji, aby jak najszybciej
odciąć jej możliwości pozyskiwania nowych
środków finansowych na działania wojenne

„To walka o przyszłość Ukrainy,
ale i przyszłość całego świata.
Kto tego nie rozumie, naraża
nas wszystkich na niewyobrażalne
niebezpieczeństwo”.
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w Ukrainie. Strona ukraińska wskazała również na konieczność zablokowania transportu przez Polskę i inne kraje członkowskie
Unii Europejskiej towarów, które Rosja i Białoruś importują.
Od początku wojny do końca marca
do Polski przyjechało ok. 2,4 mln obywateli
Ukrainy, większość pozostała w naszym kraju. Uchodźcom z Ukrainy Polacy udzielają
wszelkiego wsparcia. W pomoc dla Ukrainy włączyli się też pracownicy Kancelarii
Senatu. 4 marca 2022 r. wyruszył pierwszy transport do Hrubieszowa z darami dla
uchodźców z Ukrainy. Do akcji włączyli się
senatorowie, a w organizacji przedsięwzięcia
i przewozie darów pomogli harcerze z Hufca
ZHP Jaktorów.

W pomoc dla Ukrainy włączyli się też
pracownicy Kancelarii Senatu.

Transport darów pracowników Kancelarii Senatu dla
uchodźców z Ukrainy.

Systemowe rozwiązanie kwestii wsparcia dla ukraińskich uchodźców znalazło
odzwierciedlenie także w działalności legislacyjnej Senatu. Na 38. posiedzeniu Izba
rozpatrzyła ustawę o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa. Specustawa
określa zasady legalizacji pobytu obywateli
Ukrainy, którzy wjechali do Polski bezpośrednio z Ukrainy, uciekając przed wojną
w ich kraju. Zawiera też pakiet świadczeń
i ulg dla nich. Izba, starając się poprawić niektóre rozwiązania, wprowadziła
do niej 60 poprawek, 16 z nich przyjął Sejm.
Nie zgodził się m.in. na propozycję Senatu, która objęłaby ustawą także uchodźców
przybywających do Polski nie bezpośrednio z Ukrainy, ale przez inne państwa,
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38. posiedzenie Senatu.

na przykład Rumunię czy Słowację. Wkrótce okazało się, że taka zmiana jest konieczna, bo poza systemem wsparcia znalazłaby
się duża grupa uciekinierów. Takie właśnie
rozwiązanie zawarto w ustawie o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, którą Senat na 39. posiedzeniu poparł bez poprawek.
Na jej podstawie przepisy dotyczące legalizacji pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce
obejmują także tych, którzy po ataku Rosji
24 lutego 2022 r. przybyli do Polski nie bezpośrednio z Ukrainy. Na tym posiedzeniu
Izba poparła też bez poprawek 2 kolejne ustawy dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy. Na mocy nowelizacji ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zostanie utworzona teleinformatyczna ewidencja małoletnich uchodźców z Ukrainy,
którzy wjechali do naszego kraju bez opieki
osób sprawujących nad nimi faktyczną pieczę i byli umieszczeni w pieczy zastępczej
na Ukrainie. Ich opiekunami tymczasowymi będą ci przyjeżdżający z nimi do Polski.
Z kolei ustawa o szczególnych regulacjach
w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium Ukrainy dopuszcza wydłużenie
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czasu pracy obsady pociągów przewożących
uchodźców z Ukrainy do Polski i zwolnienie
z opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej
przewoźników, uruchamiających pociągi dla
uchodźców.
Izba na 39. posiedzeniu postanowiła
skierować do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa. Zakłada on, że obiekty Skarbu Państwa, którymi zarządzają i gospodarują organy administracji rządowej, a także należące
do spółek z ponad 50-procentowanym udziałem Skarbu Państwa i spółek komunalnych
można byłoby przeznaczyć na tymczasowe
miejsca zakwaterowania dla uchodźców
z Ukrainy. Chodzi o ośrodki wypoczynkowe
i szkoleniowo-konferencyjne oraz hotele.
To, co dzieje się na zaatakowanej przez
Rosję Ukrainie, uważnie obserwują również senackie komisje. Monitorowały m.in.
sytuację Polaków na Ukrainie i uchodźców
ukraińskich w Polsce. 2 marca 2022 r. komisje: Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą oraz Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej zapoznały się
z rekomendacjami dr. hab. Macieja Duszczyka z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie pomocy
dla uchodźców z Ukrainy. W ocenie eksperta trzeba rzetelnie zdiagnozować zdolności
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To, co dzieje się na zaatakowanej
przez Rosję Ukrainie, uważnie
obserwują również senackie komisje.
Monitorowały m.in. sytuację
Polaków na Ukrainie i uchodźców
ukraińskich w Polsce.
państwa w tym zakresie i przygotować się
na konieczność udzielania długotrwałego
wsparcia. Musimy sobie uświadomić, że Polskę – co najmniej w średniej, jeśli nie długiej
perspektywie czasowej – czeka prawdopodobnie największe od zakończenia II wojny
światowej wyzwanie społeczno-ekonomiczne, z którym sama sobie nie poradzi. Ekspert
zaapelował o utworzenie specjalnego funduszu wsparcia dla organizacji pozarządowych
ze środków Funduszu Solidarności.
Na posiedzeniu komisji spraw emigracji 22 marca 2022 r. dyskutowano o pomocy
dla Polaków i osób polskiego pochodzenia,
którzy przybyli do Polski jako uchodźcy.
Pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków
za Granicą Jan Dziedziczak poinformował,
że na Ukrainie przebywa obecnie 75 tys.
osób mających Kartę Polaka, a od momentu
rozpoczęcia działań wojennych do 21 marca granicę ukraińsko-polską przekroczyło
1461 posiadaczy tego dokumentu. Otrzymują wsparcie na tych samych zasadach, co
obywatele Ukrainy na podstawie specustawy
pomocowej, a jako przynależący do narodu
polskiego, dostają także specjalny pakiet pomocowy. Za pośrednictwem 3 organizacji
pozarządowych realizowany jest specjalny
program pomocy dla Polaków z Ukrainy, na
który przeznaczono 28,5 mln zł. W ramach

konkursu dla organizacji pozarządowych
na dofinansowanie Polonii i Polaków poza
granicami zostaną przeznaczone 3 mln zł
dla posiadaczy Karty Polaka, którzy znaleźli
się w Polsce, i 3 mln zł dla tych pozostających na Ukrainie, 5 mln zł na wypoczynek
letni dla dzieci polskich z Ukrainy i 5 mln zł
na organizacje polonijne na Ukrainie.
Komisję Zdrowia 2 marca 2022 r.
wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapoznał z informacją na temat stanu
przygotowania systemu ochrony zdrowia
do udzielenia pomocy humanitarnej Ukrainie. Zapewnił, że system jest przygotowany
na przyjęcie pacjentów z Ukrainy, zarówno
poszkodowanych w działaniach wojennych,
jak i chorych. Jak poinformował, uchodźcom przekraczającym naszą granicę, a wymagającym opieki medycznej udzielane są
bezpłatnie świadczenia zdrowotne. Polska
przekazuje na Ukrainę krew, leki, butle z tlenem, środki opatrunkowe i sprzęt zgodnie
ze zgłaszanymi potrzebami.
„Zachód jest bardziej solidarny niż był
2 tygodnie temu. Naszym – Polaków, Niemców, Amerykanów, NATO i Unii Europejskiej
– obowiązkiem jest, abyście stali się jak najszybciej, formalnie członkami struktur wolnego świata” – mówił wiceprzewodniczący
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Marcin Bosacki, której członkowie 10 marca 2022 r. spotkali się on-line
z przedstawicielami Komisji ds. Integracji
Ukrainy z UE Rady Najwyższej Ukrainy. Rozmawiano o konieczności wsparcia przez kraje Zachodu procesu integracji Ukrainy z UE,
a także o działaniach, które mogłyby ułatwić
pobyt obywateli Ukrainy w Polsce.

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 22 marca 2022 r.
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Spotkanie on-line komisji spraw zagranicznych Senatu
i komisji ds. integracji z UE Ukrainy.

Na konieczność utworzeniu korytarzy
humanitarnych w Ukrainie oraz potrzebę zakupu i dostawy broni dla ukraińskiej
armii wskazywali przewodniczący i wiceprzewodnicząca komisji spraw zagranicznych – senatorowie Bogdan Klich i Danuta
Jazłowiecka 11 marca 2022 r., podczas spotkania z przewodniczącym Komisji Spraw
Zagranicznych parlamentu Estonii Marko
Mihkelsonem. Rozmówcy opowiadali się
za nałożeniem sankcji na Rosję m.in. w zakresie ustanowienia strefy zakazu lotów
i embarga handlowego, a także wykluczeniem Rosji z Rady Europy.
O edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy dyskutowali z kolei członkowie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju
31 marca 2022 r. Eksperci i samorządowcy
podjęli próbę odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży

ukraińskiej w polskim systemie edukacyjnym, a także wskazania rozwiązań, które
ich naukę zoptymalizują i ułatwią. W ocenie uczestników debaty najważniejsze problemy to brak nauczycieli i pomieszczeń na
organizowanie dodatkowych klas i oddziałów przygotowawczych, a przede wszystkim
pieniądze. Jest też szereg kwestii wymagających szybkiego doprecyzowania i określenia, m.in. podstawy programowej, systemu
oceniania i egzaminowania, a także uczniów
korzystających z nauki zdalnej w szkołach
ukraińskich.
„24 lutego nie miałem wątpliwości, (..)
kto powie mi: «Bracie, nie zostaniesz z wrogiem sam na sam». I tak się stało, i jestem
za to wdzięczny” – mówił prezydent Ukrainy
Wołodymyr Zełenski do posłów i senatorów
zebranych na uroczystym zgromadzeniu
z okazji 23. rocznicy wejścia Polski do NATO.
Senat, zgodnie ze słowami marszałka
Tomasza Grodzkiego, nadal wypełnia moralny i cywilizacyjny obowiązek wspierania
obywateli Ukrainy, którzy są sumieniem
wolnego świata, bo agresja Rosji na ten kraj
to największe wyzwanie dla parlamentów krajów Unii Europejskiej od II wojny światowej.

„24 lutego nie miałem wątpliwości,
(..) kto powie mi: «Bracie,
nie zostaniesz z wrogiem
sam na sam». I tak się stało,
i jestem za to wdzięczny”.

Wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na uroczystym zgromadzeniu posłów i senatorów.
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Senacka legislacja
Rozpatrzone ustawy
35. posiedzenie Senatu
(11–12 stycznia 2022 r.)
Ustawa budżetowa na rok 2022
Senat z 65 poprawkami przyjął ustawę budżetową na rok 2022. Senatorowie proponowali m.in. zwiększenie dotacji dla
Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł
z przeznaczeniem na leczenie nowotworów
i chorób układu sercowo-naczyniowego oraz
opieki psychiatrycznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej.

Senator Kazimierz Kleina, sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy budżetowej na rok 2022.

Senator Grzegorz Bierecki, sprawozdawca wniosku
mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
w sprawie ustawy budżetowej na rok 2022.

Chcieli przywrócić środki na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych
w szkołach w wysokości 39,8 mln zł, o które
Sejm pomniejszył subwencję oświatową dla
samorządów. Sejm odrzucił jednak wszystkie senackie zmiany.
W ustawie budżetowej założono, że dochody budżetu państwa wyniosą 491,9 mld zł,
wydatki 421,8 mld zł, a deficyt nie przekroczy
29,9 mld zł. Inflacja, zgodnie z założeniami
budżetowymi, miała się utrzymać na poziomie 3,3%. W grupie największych zaplanowanych wydatków są dotacje uzupełniające

Głosowanie w sprawie ustawy budżetowej na rok 2022.
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do funduszy: Ubezpieczeń Społecznych, Emerytur Pomostowych, Emerytalno-Rentowego
oraz świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy, uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, które łącznie
wyniosą 78,9 mld zł. Druga pod względem
wielkości grupa wydatków to subwencja dla
jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 77,7 mld zł. Na program „Rodzina
500+”, na świadczenia rodzinne i inne programy wspierające rodzinę zaplanowano
59,5 mld zł, tyle samo na obronę narodową.
Następne pod względem wielkości są wydatki na składkę do budżetu Unii Europejskiej
– 30,4 mld zł, naukę i szkolnictwo wyższe
– 23,7 mld zł, zdrowie – 22,9 mld zł.
Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.
(DzU z 2022 r., poz. 270).
Pomoc finansowa dla sektora górniczego
na kolejne 10 lat
Senat odrzucił nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
głównie z powodu niedopełnienia procedury
notyfikacji projektu ustawy Komisji Europejskiej, co może grozić koniecznością zwrotu
udzielonej pomocy finansowej. W ocenie senatorów ustawa jest też niespójna, ponieważ,
z jednej strony, ma określić zasady udzielania wsparcia publicznego na redukcję zdolności produkcyjnych, a z drugiej – ich nie
precyzuje. Sejm nie zgodził się jednak z tym
stanowiskiem.
Nowelizacja przewiduje wsparcie publiczne poprzez dopłaty do redukcji zdolności
produkcyjnych kopalń. Umożliwia też zawieszenie spłaty, a docelowo – umorzenie zobowiązań spółek górnictwa węgla kamiennego,

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka, sprawozdawczyni Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu
w sprawie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

objętych systemem wsparcia, powstałych
do 31 grudnia 2021 r., wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiego Funduszu
Rozwoju, składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika
i płatnika, na fundusze: Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Emerytur Pomostowych i na
ubezpieczenia zdrowotne. System wsparcia
jest skierowany do jednostek produkcyjnych
Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie
i Węglokoks Kraj.
Ustawa realizuje uzgodnienia umowy
z maja 2021 r. między rządem a górniczymi
związkami zawodowymi, zakładającej stopniowe wygaszanie polskich kopalń węgla
do końca 2049 r. i subsydiowanie górnictwa
w tym okresie. Warunkiem wdrożenia systemu pomocy jest zgoda KE.
Ustawa weszła w życie 3 lutego 2022 r.
(DzU z 2022 r., poz. 241).
Zmiany Regulaminu Senatu

Senator Dorota Tobiszowska, sprawozdawczyni Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie
nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego.
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Od 12 stycznia 2022 r. obowiązują ograniczenia czasowe niektórych wypowiedzi podczas
posiedzenia Senatu. Odpowiedzi na pytania
senatorów, udzielane przez upoważnionych
przedstawicieli wnioskodawcy lub rządu,
nie mogą trwać dłużej niż 6 minut, a przedstawianie ustawy lub stanowiska do ustawy
– nie więcej niż 30 minut. W obu wypadkach marszałek może przedłużyć ten czas.
Senatorowie uzyskali też możliwość składania oświadczeń poza posiedzeniami Senatu.
Przepisy Regulaminu Senatu dostosowano
do ustawy o radiofonii i telewizji. Uchwała
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o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji musi teraz zawierać
uzasadnienie. Wprowadzono ponadto przepis umożliwiający powołanie przez marszałka Senatu więcej niż jednego zastępcy szefa
Kancelarii Senatu.
Powołanie członków Rady Polityki
Pieniężnej
Senat powołał Ludwika Koteckiego (ekonomista, wiceminister finansów w latach
2008–12) i Przemysława Litwiniuka (prawnik, samorządowiec i nauczyciel akademicki) na członków Rady Polityki Pieniężnej.

Wręczenie przez marszałka Tomasza Grodzkiego aktów
powołania na członków Rady Polityki Pieniężnej Ludwikowi Koteckiemu i Przemysławowi Litwiniukowi.

36. posiedzenie Senatu
(20 stycznia i 4 lutego 2022 r.)
Decyzja środowiskowa w sprawie budowy
elektrowni jądrowej
Izba, odrzucając ustawę o zmianie ustawy
– Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw, zwróciła uwagę, że uzupełnienie
3 zmienianych ustaw o przepisy przejściowe, które w praktyce będą mieć moc wsteczną, budzi wątpliwości co do ich zgodności
z konstytucją. Senatorowie obawiali się też,
że nowela może ograniczyć prawa osób zainteresowanych do otrzymywania informacji
dotyczących inwestycji i dostępu do procedury odwoławczej przed sądem. Wniosek Senatu o odrzucenie ustawy nie uzyskał jednak
poparcia posłów.
Nowelizacja umożliwia stosowanie nowych regulacji do trwających już postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych
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Senator Zdzisław Pupa, sprawozdawca komisji: gospodarki narodowej i środowiska w sprawie nowelizacji
prawa wodnego.

uwarunkowaniach, wydawanej przed ustaleniem lokalizacji budowy obiektu energetyki jądrowej. Chodzi o wniosek złożony
w 2015 r. przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe na podstawie ustawy o inwestycjach
w energetykę jądrową. Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej określił zakres
raportu środowiskowego i w 2016 r. zawiesił
postępowanie do czasu jego złożenia. W tym
czasie wielokrotnie zmieniały się przepisy, na
podstawie których działają organy wydające
decyzje środowiskowe. Nowelizacja umożliwi
inwestorowi złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Ustawa obowiązuje od 4 lutego 2022 r.
(DzU z 2022 r., poz. 258).
Rozszerzony katalog rezerw
strategicznych
Senatorowie zdecydowali o odrzuceniu
ustawy o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw,
argumentując, że nie ma potrzeby modyfikacji dotychczasowego systemu zakupu
broni, amunicji, materiałów wybuchowych
i technologii o przeznaczeniu wojskowym
i policyjnym dla służb oraz Sił Zbrojnych.

Senator Wojciech Piecha, sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych.
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Sejm nie podzielił tej opinii i odrzucił stanowisko Senatu.
Ustawa rozszerza katalog rezerw strategicznych o broń, amunicję, materiały wybuchowe, ładunki miotające oraz wyroby
i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym. Ma to służyć bardziej efektywnemu zabezpieczeniu Polski i jej obywateli
na wypadek powstawania zagrożeń, szczególnie o charakterze hybrydowym. Rządowa
Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) będzie mogła zawierać z określonymi przedsiębiorcami umowy o utrzymywaniu zdolności
produkcyjnych, magazynowaniu określonego
asortymentu lub o pozostawaniu w gotowości
do świadczenia usług. Umożliwi to wykonywanie przez RARS zadań w razie zagrożenia
bezpieczeństwa państwa lub sytuacji kryzysowej, wsparcia wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
ochrony życia i zdrowia obywateli i realizacji
interesów Polski w dziedzinie bezpieczeństwa
narodowego.
Ustawa weszła w życie 19 lutego 2022 r.
(DzU z 2022 r., poz. 275).
Tzw. lex Czarnek
Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy
– Prawo oświatowe oraz niektórych innych
ustaw, uznając, że wprowadza rozwiązania szkodliwe dla polskiej edukacji, dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, dzieci
i młodzieży, a także ich rodziców. Zastrzeżenia senatorów budziło przede wszystkim
zwiększenie uprawnień kuratorów oświaty
kosztem jednostek samorządu terytorialnego. Sejm nie podzielił jednak opinii Senatu,
a 2 marca 2022 r. prezydent zawetował ustawę, wskazując m.in. na wątpliwości dotyczące roli i zadań kuratora oświaty.
Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły
lub placówki miałby obowiązek – nie później
niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć
prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać informację o planie ich
pracy na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię
kuratora oświaty w sprawie działania takiej
organizacji w szkole lub placówce. Udział
ucznia w zajęciach prowadzonych przez
stowarzyszenia lub organizacje wymagałby
pisemnej zgody pełnoletniego lub rodziców
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Senator Janusz Pęcherz, sprawozdawca Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
w sprawie nowelizacji prawa oświatowego.

niepełnoletniego ucznia. Procedurze tej nie
podlegałyby organizacje harcerskie. Gdyby
dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie
wykonał zaleceń kuratora oświaty, ten mógłby wystąpić o jego odwołanie w czasie roku
szkolnego bez wypowiedzenia ani możliwości
odwołania się od tej decyzji.
Obniżone taryfy gazowe
Izba wprowadziła 31 poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych
w związku z sytuacją na rynku gazu. Sejm
przyjął 24 zmiany o charakterze legislacyjnym i uściślającym. Poparcia nie uzyskały
m.in. poprawki rozszerzające katalog podmiotów mogących skorzystać z niższych taryf gazowych.
Ustawa „zamroziła” ceny paliw gazowych na poziomie cen zawartych w taryfie
tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na 2022 r.
Oprócz gospodarstw domowych taryfy na
gaz, zatwierdzane przez prezesa Urzędu

Senator Maria Koc, sprawozdawczyni Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.
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Regulacji Energetyki (URE), obowiązują także innych odbiorców, a wśród nich: szpitale,
uczelnie i instytucje prowadzące działalność
dydaktyczną i naukowo-badawczą, szkoły,
żłobki, przedszkola, domy dziecka, kościoły
i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną, spółdzielnie socjalne, noclegownie, a także
ochotnicze straże pożarne. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Sprzedawcy gazu, którzy
nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, mają podlegać karze w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie
wyższej niż 15% przychodu. Sprzedawcy gazu
dla odbiorców objętych taryfami otrzymają
rekompensaty w wysokości różnicy między
faktyczną ceną zakupu a ceną sprzedaży według taryfy.
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła kupować gaz ziemny
do utrzymywania zapasów. Ustawa wprowadza też możliwość przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na pożyczki dla sprzedawców z urzędu
na zagwarantowanie ciągłości usług odbiorcom w gospodarstwie domowym, przedsiębiorcom realizującym w 2021 r. obowiązek
obliga giełdowego na potrzeby zakupu i rozliczenia zobowiązań związanych z zakupem
gazu i jego rozliczeniem. Do 1 stycznia 2026 r.
gwarancjami Skarbu Państwa objęte zostaną
w 100% kredyty zaciągane i obligacje emitowane przez sprzedawcę z urzędu i przedsiębiorstwo realizujące obligo giełdowe
na potrzeby obrotu gazem.
Ustawa obowiązuje od 29 stycznia
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 202).

Senator Ryszard Świlski, sprawozdawca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie nowelizacji ustawy
o podatku od towarów i usług.

produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, napoje, z 8%
do 0% na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające
produkcję rolniczą, z 23% do 8% na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty, benzynę, gaz LPG, z 8% do 5% na energię cieplną.
Utrzymuje też obniżoną do 5% stawkę w wypadku energii elektrycznej.
Nowe przepisy weszły w życie 1 lutego
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 196).
Dodatkowe wsparcie dla rolników
Izba bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dzięki niej od 15 marca 2022 r. rolnicy mogą się ubiegać o dodatkową płatność,
tzw. uzupełniającą płatność podstawową,

Niższe stawki VAT na paliwa opałowe i gaz
Senatorowie poparli nowelizację ustawy
o podatku od towarów i usług z 7 zmianami, których nie zaakceptował jednak Sejm.
Izba proponowała m.in. rozszerzenie katalogu towarów, które mają być opodatkowane niższymi stawkami VAT, o węgiel, koks,
oleje opałowe.
Ustawa stanowi element tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Czasowo – od 1 lutego do
31 lipca 2022 r. – obniża z 5% do 0% stawki
podatku VAT na żywność: mięso i ryby oraz
przetwory z nich, produkty mleczarskie,
warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża,
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Senator Jerzy Chróścikowski, sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nowelizacji
ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia
bezpośredniego.

15

która będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych,
w szczególności do zbóż, roślin oleistych
i wysokobiałkowych. Do otrzymania dopłaty
są uprawnieni wszyscy rolnicy ubiegający się
o jednolitą płatność obszarową. Pozwoli to
na zwiększenie kwoty wsparcia ponad średnią UE w małych i średnich gospodarstwach
dla ponad 60% rolników.
Ustawa obowiązuje od 15 marca 2022 r.
(DzU z 2022 r., poz. 219).

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wsparcie z niego otrzymają zakłady aktywności zawodowej i pracy chronionej, podmioty, które utraciły taki status, ale zatrudniają
co najmniej 15 pracowników, a wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
wynosi co najmniej 18% lub 25% i zachowały
ZFRON.
Większość przepisów ustawy weszła
w życie 10 marca 2022 r. (DzU z 2022 r.,
poz. 558).

37. posiedzenie Senatu
(16 lutego 2022 r.)
Rozstrzygnięcia interpretacyjne rozwiązań
podatkowych Polskiego Ładu
Izba wprowadziła 8 poprawek do ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku
od wydobycia niektórych kopalin. Zgodnie
z jedną z senackich zmian, przyjętą przez
Sejm, każdy podatnik będzie mógł złożyć
do płatnika wiążący wniosek o niestosowanie czasowej zmiany zasad i trybu pobierania
zaliczek na PIT.
Nowela ustala terminy poboru i sposób wyliczania zaliczki na PIT. Przewiduje,
że płatnik ma prawo zmniejszać zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
czyli o 425 zł, również gdy oświadczenie
PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą
wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowają moc,
nie trzeba ich ponownie składać. Nowela z 0,85 do 0,6 zmniejsza też współczynnik do wyliczania podatku miedziowego,
jaki będzie musiała zapłacić KGHM.
Nowela reguluje sprawę funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających
osoby z niepełnosprawnościami. Podwyższenie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku od 1 stycznia 2022 r. zmniejsza wpływy
do Zakładowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA).
Dlatego ZFA i ZFRON mają być zasilone ze środków Państwowego Funduszu
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Głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia
niektórych kopalin.

Strategiczne inwestycje naftowe
Senat poparł bez poprawek ustawę o zmianie
ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
która ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski w związku z zagrożeniami
dotyczącymi dostępności pojemności magazynowych oraz koniecznością zapewnienia ciągłości zaopatrzenia krajowego
rynku w ropę naftową i paliwa w sytuacjach
kryzysowych. Rozszerza wykaz strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, które zwiększą dostępność bezzbiornikowych
(kawernowych) pojemności magazynowych
na ropę naftową i produkty naftowe, a także
rurociągów przesyłowych dla ropy naftowej
i produktów naftowych.
Nowe przepisy obejmą m.in. cały proces
rozbudowy magazynu ropy i paliw „Góra”,
w tym budowę nowej kopalni soli Lubień
Kujawski, a także infrastrukturę do budowy
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Głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

i eksploatacji magazynu gazu Damasławek,
który zamierza zbudować na własne potrzeby
operator przesyłowy gazu Gaz-System.
Nowelizacja weszła w życie 15 marca
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 483).
Przedłużenie rozliczania prosumentów
w systemie opustowym
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych
źródłach energii oraz ustawy o zmianie
ustawy o odnawialnych źródłach energii
oraz niektórych innych ustaw, którą Senat
poparł bez poprawek, umożliwi zakończenie realizacji, rozpoczętych przez jednostki
samorządu terytorialnego, projektów „parasolowych” i grantowych na montaż lub
zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Wiąże się to ze zmianą od 1 kwietnia 2022 r.
sposobu rozliczania prosumentów OZE
na tzw. net-billing. Zgodnie z nim wszyscy,
którzy staną się prosumentami do dnia

Senator Danuta Jazłowiecka (pierwsza z prawej), sprawozdawczyni komisji: nadzwyczajnej ds. klimatu i samorządu terytorialnego w sprawie nowelizacji ustawy
o odnawialnych źródłach energii.
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wejścia w życie ustawy, będą rozliczani
na dotychczasowych zasadach – w systemie
opustów – przez 15 lat.
Na mocy ustawy zaś osoba, która do
31 marca 2022 r. zawarła umowę na zakup,
montaż czy dofinansowanie mikroinstalacji
OZE z samorządem, realizującym projekt
„parasolowy”, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego, i do 31 grudnia
2023 r. złoży wniosek o przyłączenie mikroinstalacji, będzie rozliczana w systemie
opustowym.
Większość przepisów ustawy weszła
w życie 26 lutego 2022 r. (DzU z 2022 r.,
poz. 467).

38. posiedzenie senatu
(9–11 i 17 marca 2022 r.)
Prawo holdingowe
Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy
– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych, która ma wzmocnić nadzór
w spółkach kapitałowych i wprowadzić
do polskiego ustawodawstwa prawo holdingowe. Senatorowie ocenili, że w Sejmie
w drugim czytaniu wprowadzono poprawki
zdecydowanie rozszerzające zakres projektu, wykraczając poza dopuszczalny konstytucyjnie zakres poprawki sejmowej. Jak uznali
senatorowie, zmiany te „nie pozostają w żadnym związku tematycznym, merytorycznym
i funkcjonalnym z meritum zmian dokonywanych w KSH, nie wprowadzają zmian
będących konsekwencją modyfikacji KSH,
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którzy chcieliby odbyć przeszkolenie. Corocznie z budżetu państwa środki w wysokości nie niższej niż 2,2% PKB w 2022 r.
i co najmniej 3% PKB w 2023 r. i kolejnych
latach będą przeznaczane na finansowanie
potrzeb obronnych. W Banku Gospodarstwa
Krajowego powstanie Fundusz Wsparcia Sił
Zbrojnych. Rada Ministrów co 4 lata ma
określać szczegółowe kierunki przebudowy
i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
na kolejny 15-letni okres planistyczny, a minister obrony narodowej – wprowadzać program rozwoju Sił Zbrojnych.
Senator Krzysztof Kwiatkowski, sprawozdawca Komisji
Ustawodawczej w sprawie nowelizacji kodeksu spółek
handlowych.

a nawet nie są luźno związane z szeroko rozumianym prawem spółek”. Stanowisko Senatu odrzucił jednak Sejm.
Nowela uszczegółowia prawo do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.
Porządkuje też kwestię kadencji i mandatu
członków organów menedżerskich, wprowadza przepis o obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji
członka rady nadzorczej i zasady osądu biznesowego. Ma to pozwolić definitywnie wyłączyć odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
spółce wskutek decyzji, które okażą się błędne, jeśli były podejmowane w granicach ryzyka biznesowego zgodnie z posiadanymi
informacjami, adekwatnymi do okoliczności.
Ustawa m.in. modyfikuje także zasady
obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Przy ustalaniu dochodu przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej zostaną
uwzględnione tzw. różnice remanentowe,
a dochód, stanowiący podstawę obliczenia
składki, nie będzie powiększany o odpisy
amortyzacyjne, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.
4 kwietnia 2022 r. prezydent podpisał
ustawę.

Senator Jarosław Rusiecki, sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej w sprawie ustawy o obronie Ojczyzny.

Zgodnie z ustawą służba wojskowa podzielona została na czynną służbę wojskową
i służbę w rezerwie. Powstaną Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji i wojskowe centra
rekrutacji, gdzie będą się mogły zgłaszać osoby ubiegające się o powołanie do służby wojskowej. We wniosku, który można też składać
elektronicznie, kandydat będzie mógł wskazać m.in. preferowane miejsce odbywania
dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
wybraną uczelnię wojskową, chęć odbycia
kursu oficerskiego.
Większość przepisów ustawy obowiązuje od 23 kwietnia 2022 r. (DzU z 2022 r.,
poz. 655).

Większe finansowanie potrzeb obronnych
państwa
Senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę
o obronie Ojczyzny, która zwiększa wydatki
budżetowe na obronność i liczebność Wojska
Polskiego. Przewiduje odtworzenie systemu
rezerw i zwiększenie możliwości szkolenia
żołnierzy. Ma ułatwić służbę ochotnikom,
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Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz
podczas debaty nad ustawą o obronie Ojczyzny.
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Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Izba z 60 poprawkami przyjęła ustawę
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa. Senatorowie m.in. wykreślili przepisy o tzw. bezkarności urzędniczej
za złamanie dyscypliny finansów publicznych i przekroczenia uprawnień w czasie
wojny, czyli depenalizujące niektóre działania urzędników i przedsiębiorców. Senat
stworzył też podstawę prawną do wydawania pieniędzy przez samorządy na pomoc
uchodźcom po 24 lutego. Senatorowie postanowili również, że terminy przypadające po 24 lutego 2022 r. m.in. ważności kart
pobytu czy polskich dokumentów tożsamości obywateli Ukrainy zostaną wydłużone
o 18 miesięcy. Przez 18 miesięcy będzie też
uznawany za legalny pobyt obywatela Ukrainy, jeśli w czasie wojny straciłby możliwość
przebywania w Polsce na podstawie np. wizy
Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego. Senatorowie zdecydowali, że świadczenie
za zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców będzie przyznawane na podstawie wniosku, a nie – jak zapisano w ustawie – umowy
z gminą. Doprecyzowali, że osoba starająca się o świadczenie musi złożyć oświadczenie, iż nie korzystała z niego wcześniej
i nie pobrała dodatkowego wynagrodzenia
od osoby, którą zakwaterowała u siebie.
Zgodnie z senacką poprawką prezes Rady
Ministrów będzie musiał przedstawiać Sejmowi i Senatowi co 12 miesięcy sprawozdania z wykonania ustawy. Sejm poparł
wszystkie te poprawki (łącznie 16). Nie zgodził się m.in. na to, aby przepisy objęły także
obywateli ukraińskich, którzy po ataku Rosji
przybyli do Polski w inny sposób niż przez
granicę polsko-ukraińską.
Ustawa określa zasady legalizacji pobytu
w Polsce obywateli Ukrainy, którzy wjechali
do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku
z działaniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium tego państwa, a także udzielania
im pomocy. Ukraińscy uchodźcy mogą otrzymać numer PESEL, podjąć pracę, korzystać
z opieki zdrowotnej i świadczeń rodzinnych.
Uczniowie i studenci mogą kontynuować
naukę w polskich szkołach i na uczelniach.
Osoby i podmioty, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, otrzymają świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł
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Senator Magdalena Kochan, sprawozdawczyni komisji:
zdrowia, budżetu, samorządu terytorialnego, nauki,
rodziny i praw człowieka w sprawie ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa.

dziennie. Z kolei uchodźcy z Ukrainy dostaną
jednorazowo 300 zł na osobę.
Większość przepisów ustawy weszła
w życie 12 marca 2022 r. z mocą obowiązującą
od 24 lutego 2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 583).
Usprawnienia w obrocie towarami
i technologiami strategicznymi
Izba wprowadziła 1 poprawkę do ustawy
o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
a także dla utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Zmiana, którą poparł następnie Sejm, na 2 miesiące wyłącza
stosowanie przepisów w zakresie sprzedaży, wywozu i tranzytu niektórych sprzętów
opancerzonych lub ochronnych, konstrukcji
oraz przedmiotów osobistego wyposażenia
ochronnego (hełmy, kamizelki kuloodporne).
Czynności te pozostaną pod kontrolą organów państwa.
Nowelizacja wprowadza usprawnienie
procedur obrotu towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa w razie zagrożenia bezpieczeństwa i obronności, realizacji interesów
narodowych RP w dziedzinie bezpieczeństwa
narodowego, wypełnienia jej zobowiązań
międzynarodowych, a także udzielania pomocy i wsparcia podmiotom międzynarodowego
prawa publicznego. Upraszcza formalności
przy przekazywaniu uzbrojenia, gdy jego końcowym użytkownikiem ma być inne państwo.
Dotyczy to nieodpłatnego przekazywania takich produktów i uzbrojenia siłom zbrojnym

19

państw obcych na podstawie przepisu ustawy
o Agencji Mienia Wojskowego.
Nowelizacja weszła w życie 17 marca
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 613).
Wsparcie rozwoju upraw konopi
włóknistych i maku

roślin, a także zmiany dotyczące warunków
dopuszczalności upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych. Warunkiem
prowadzenia uprawy lub skupu tych roślin
ma być uzyskanie wpisu do rejestrów, czym
– oprócz monitowania rynku tych upraw
– będą się zajmować terenowe organy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Obie ustawy wejdą w życie 5 maja
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 763, 764).

39. posiedzenie Senatu
(23–24 marca 2021 r.)
Zmiany w zasadach nadawania nazw ulic
i obiektów

Senator Beata Małecka-Libera, sprawozdawczyni Komisji Zdrowia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Senatorowie uchwalili 4 poprawki, poparte następnie przez Sejm, do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
w tym wydłużającą termin jej wejścia w życie. Nowelizacja ma zapewnić możliwości
uprawy i zbioru ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste na surowiec farmaceutyczny, przeznaczony do sporządzania leków
recepturowych. Takie uprawy będą prowadzone, po uzyskaniu zezwolenia Głównego
Inspektora Farmaceutycznego, przez instytut badawczy, nadzorowany przez ministra
rolnictwa. Zezwolenie na uprawę konopi
innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy takich konopi na surowiec farmaceutyczny będzie wydawane na nie dłużej niż 5 lat.
Nowelizacja wprowadza ponadto zmiany
dotyczące definicji pojęć: „konopie włókniste” i „ziele konopi innych niż włókniste”,
zwiększa o 50% dopuszczalną zawartość
THC w roślinie.
Z kolei 9 poprawek, również przyjętych przez Sejm, Izba wprowadziła do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
Systematyzują i łagodzą one sankcje przewidziane w nowelizacji. Nowela, uwzględniając cel nadrzędny, czyli przeciwdziałanie
narkomanii, służy jednocześnie wsparciu
rozwoju upraw maku i konopi włóknistych.
Wprowadza definicje producentów tych
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Senat odrzucił ustawę o ochronie dziedzictwa
narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami.
Uzasadnił swoją decyzję tym, że ustawa bez
ważnego powodu ogranicza prawo jednostek
samorządu terytorialnego do podejmowania
decyzji w sprawie zmiany nazw ulic i obiektów, leżących na ich terenie lub będących ich
własnością. Senatorowie zwrócili ponadto
uwagę, że ustawa ma działać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. Sejm odrzucił jednak
stanowisko Senatu.
Celem ustawy ma być zwiększenie
ochrony pamięci o osobach szczególnie zasłużonych, m.in. historycznych władcach
państwa polskiego, ojcach niepodległości,
świętych kościołów: katolickiego i innych
chrześcijańskich, przed zmianą nazw obiektów przestrzeni publicznej, upamiętniających
te osoby, a także związane z nimi symbolicznie wydarzenia, przedmioty, daty lub miejsca.

Senator Barbara Zdrojewska, sprawozdawczyni Komisji
Kultury i Środków Przekazu w sprawie ustawy o ochronie
dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami.
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Nazwę ulicy czy placu będzie można zmienić,
gdy zostanie ona nadana innemu, godniejszemu obiektowi, lub jeśli ujawnione zostaną
nowe fakty, podające w wątpliwość zasługi
osoby, na cześć której nazwano obiekt przestrzeni publicznej.
8 kwietnia 2022 r. ustawę przekazano
prezydentowi do podpisu.
Opieka nad małoletnimi uchodźcami
z Ukrainy
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa, którą Senat poparł bez poprawek, przewiduje,
że w systemie teleinformatycznym zostanie
utworzona ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski bez
opieki sprawujących nad nimi faktyczną
pieczę i byli umieszczeni w pieczy zastępczej na Ukrainie. Ewidencja będzie prowadzona przez ministra rodziny i powiatowe
centra pomocy rodzinie. W wypadku grup
zorganizowanych, liczących 80–100 dzieci,
ich opiekunami tymczasowymi będą osoby przyjeżdżające z nimi do Polski. Jeśli
na 1 osobę przypada więcej niż 15 dzieci,
władze samorządowe muszą zatrudnić dodatkowych wychowawców. Reprezentantem
prawnym małoletnich w Polsce pozostanie
opiekun tymczasowy.
Ustawa weszła w życie 26 marca
2022 r. z mocą obowiązującą od 24 lutego
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 682).
Pomoc dla uchodźców przybyłych
do Polski nie bezpośrednio z Ukrainy
Izba przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, która zakłada, że przepisy, dotyczące legalizacji pobytu
uchodźców z Ukrainy w Polsce, obejmą także
tych obywateli ukraińskich, którzy po ataku
Rosji 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski nie
bezpośrednio z Ukrainy. Będzie to dotyczyć
tych z nich, którzy w czasie wybuchu wojny byli za granicą i nie mieli już możliwości powrotu na lotniska ukraińskie, wjechali
do Polski po 24 lutego, a granicę swojego
kraju przekroczyli przed 24 lutego. Nowe
przepisy obejmą również obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski
z Ukrainy, ale przekroczyli np. granicę ukraińsko-mołdawską i dopiero potem udali się
do Polski, a teraz chcą pozostać w naszym
kraju. Nowela uściśla, że mowa o Ukraińcach, którzy przybyli, a nie – jak w wersji
przed nowelizacją – przyjechali do Polski,
szacuje się bowiem, że 30% uchodźców przeszło granicę ukraińsko-polską.
Nowelizacja weszła w życie 27 marca
2022 r. z mocą obowiązującą od 24 lutego
2022 r. (DzU z 2022 r., poz. 683).
Transport dla uchodźców z Ukrainy
Ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy dopuszcza wydłużenie czasu pracy obsady pociągów przewożących
uchodźców z Ukrainy do Polski w związku
z wydłużonym czasem odprawy granicznej.
Przewiduje m.in. zwolnienie z opłat za dostęp
do infrastruktury kolejowej tych przewoźników, którzy uruchomią pociągi przeznaczone do przewozu uchodźców z Ukrainy, oraz
dla organizatorów transportów pomocy

Głosowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
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renty. Obecnie to możliwe w odniesieniu
do poszkodowanych w wypadkach w Polsce.
Na problem wyczerpywania się sum
gwarancyjnych w wypadku obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy samochodów z tytułu szkód powstałych poza Polską
zwrócił uwagę Senatowi rzecznik praw
obywatelskich.

Senator Alicja Zając, sprawozdawczyni Komisji Infrastruktury w sprawie ustawy o szczególnych regulacjach
w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

humanitarnej dla Ukrainy. Zakłada ponadto
zawieszenie do 31 grudnia 2022 r. obowiązku wymiany ukraińskiego na polskie prawo
jazdy po 6 miesiącach od uzyskania prawa
stałego lub czasowego pobytu.
Nowelizacja weszła w życie 26 marca
z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r.
(DzU z 2022 r., poz. 684).

Senackie projekty ustaw
35. posiedzenie Senatu
(11–12 stycznia 2022 r.)

Nowe zasady egzekucji wobec rolników
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego i ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne przewiduje,
że przepisy ustawy nie byłyby stosowane
w wypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego prowadzonego przez
dłużnika. Egzekucji nie podlegałyby m.in.
zwierzęta gospodarskie, maszyny i narzędzia, silosy zboża i pasze, nawozy, zaliczki na
poczet dostaw produktów rolnych, budynki
gospodarcze i grunty rolne. W projekcie zrezygnowano ponadto z wymogu wpisu hipoteki
na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na pierwszym miejscu w księdze
wieczystej, co umożliwi KOWR udzielanie
pomocy w formie gwarancji zabezpieczającej
spłatę kredytu restrukturyzacyjnego.

Renty dla osób poszkodowanych
w wypadkach poza Polską
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych
w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów
obowiązujących przed dniem 1 stycznia
2006 r. reguluje sytuację osób poszkodowanych w wypadkach poza Polską. Przewiduje, że zostałyby one objęte ustawą
o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych, jeśli krajowy lub zagraniczny zakład ubezpieczeń działający w naszym
kraju był zobowiązany do zaspokajania
ich roszczeń na podstawie umowy ubezpieczenia OC zawartej przed 1 stycznia
2004 r., jeżeli obowiązek posiadania tego
ubezpieczenia wynikał z przepisów państwa, w którym powstała szkoda. Dzięki
takiej zmianie osoby poszkodowane przed
laty w wypadkach komunikacyjnych za granicą, jeśli wyczerpią się sumy gwarancyjne,
mogłyby wystąpić z roszczeniem o wypłatę

22

35. posiedzenie Senatu.

Projekt realizuje postulat środowisk
rolników i Związku Banków Polskich. Zwrócili oni uwagę, że nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie
10 stycznia 2022 r., utrudni udzielanie rolnikom pożyczek czy kredytów, ponieważ pominięto jeden z przepisów rozporządzenia
ministra sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika
prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
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37. posiedzenie Senatu
(16 lutego 2022 r.)
Doręczenia w postępowaniu
administracyjnym
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umożliwia doręczenia w postępowaniu administracyjnym na adres skrytki
pocztowej.

Senator Aleksander Pociej, sprawozdawca komisji: praw
człowieka i ustawodawczej w sprawie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi.

Realizuje postulat, zawarty w petycji
wniesionej do Senatu (P10-88/20). Możliwość doręczeń na adres skrytki pocztowej
przewidują kodeksy postępowania: cywilnego, karnego oraz w sprawach o wykroczenia
i nie spowodowało to problemów nawet w tak
ważnych sprawach jak proces karny. Dlatego
powinno się ją stosować także w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Lepsza ochrona korzystających z kredytów
konsumenckich
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim zwiększa ochronę osób
korzystających z usług finansowych firm

Senator Lidia Staroń, sprawozdawczyni komisji: budżetu
i ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie
ustawy o kredycie konsumenckim.
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udzielających kredytów konsumenckich
i ogranicza obciążenia związane z umowami
pożyczek i kredytów konsumenckich. Obniża maksymalną wysokości pozaodsetkowych
kosztów kredytu, które nie mogłyby być
wyższe niż 45% całkowitej kwoty kredytu.
Ma to zlikwidować tzw. rolowanie kredytu
przez pośredników.
Szybsze wypłaty odszkodowań dla ofiar
wypadków drogowych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ma ułatwić dostęp do sądu
ofiarom przestępstw wypadków drogowych
i ich najbliższych oraz przyspieszyć procedury wypłaty świadczeń odszkodowawczych
przez zakłady ubezpieczeń. Wprowadza
m.in. opłatę stałą w wysokości 1 tys. zł
od pozwów o odszkodowanie za uszkodzenie
ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia oraz
o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę w następstwie wypadku drogowego, gdy dochodzona kwota przekracza
20 tys. zł.

39. posiedzenie Senatu
(23–24 marca 2021 r.)
Prawo do skargi na zatwierdzenie planu
urządzenia lasu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach
umożliwia zaskarżenie do sądu administracyjnego zatwierdzenia planu urządzenia lasu lub zatwierdzenia uproszczonego
planu urządzenia lasu także przez organizacje ekologiczne. Skargę mogłyby składać
tylko te z nich, które działają na rzecz ochrony środowiska przez minimum 12 miesięcy
przed jej złożeniem.
Projekt usuwa sprzeczności między
prawem polskim a unijnym i dostosowuje
ustawę do zapisów Konwencji sporządzonej w Aarhus 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie
do sprawiedliwości w sprawach dotyczących
środowiska.
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Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy powstania Armii Krajowej.

Uchwały Senatu
37. posiedzenie Senatu
(16 lutego 2022 r.)
Uchwała w sprawie upamiętnienia
80. rocznicy powstania Armii Krajowej
W uchwale Senat, przekonany o szczególnym znaczeniu AK dla losów Polski
i II wojny światowej, oddał hołd wszystkim jej
żołnierzom – naszym bohaterom. W uchwale przypomniano, że AK została powołana
14 lutego 1942 r. i była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem. W 1944 r. liczyła
ok. 350 tys. żołnierzy. Walka prowadzona
przez Armię Krajową rozwijała się na skalę
niespotykaną w żadnym innym kraju okupowanej Europy. Po rozwiązaniu AK 19 stycznia
1945 r. wobec represji sowieckich i polskich
służb bezpieczeństwa nie wszystkie oddziały
podporządkowały się rozkazowi o demobilizacji. Żołnierze AK byli prześladowani przez
władze komunistyczne. Ocenia się, że ogółem
w walkach zginęło ok. 100 tys. żołnierzy.

Józef Wybicki napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” – utwór, który przyniósł
mu nieśmiertelną sławę, stając się z czasem
polskim hymnem narodowym. Uchwała
przywołuje także jego udział w konfederacji
barskiej i insurekcji kościuszkowskiej, działalność w okresie Księstwa Warszawskiego
i w Królestwie Polskim, gdzie pełnił funkcję prezesa Sądu Najwyższego, a jako członek tzw. Deputacji Prawodawczej, zajmował
się opracowaniem nowego prawa karnego
i cywilnego. Jak czytamy w uchwale, Józef Wybicki był dzieckiem swoich czasów
– epoki oświecenia, przełomowego okresu
w dziejach ludzkości, przepełnionym myślą
i filozofią oświeceniową. Senatorowie zwracają uwagę, że w swojej twórczości gorliwie
krytykował fałszywe pojęcie wolności szlacheckiej w Rzeczypospolitej, podejmował
również tematy związane z wyzwoleniem
chłopów, a także z nadaniem większych
praw stanowi mieszczańskiemu. Przypominają, że był również twórcą poezji, dramaturgiem i autorem pamiętników. „Mając

38. posiedzenie Senatu
(9–11 i 17 marca 2022 r.)
Uchwała w 200. rocznicę śmierci
Józefa Wybickiego
Senatorowie przypominają w uchwale,
że w lipcu 1797 r. w Reggio Emilia we Włoszech
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Senator Paweł Arndt, sprawozdawca projektu uchwały
w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego.
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na uwadze doniosłe zasługi Józefa Wybickiego dla Rzeczypospolitej, Jego patriotyzm oraz
troskę o dobro Ojczyzny, Senat Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje uchwałę w 200. rocznicę Jego śmierci” – czytamy.

że dzieła artysty świadczą o poczuciu nietrwałości życia i wartości, odsłaniają procesy rozpadu cywilizacji. Zwrócili także uwagę,
że jego twórczość została doceniona w Polsce
i na świecie.

Uchwała w sprawie uczczenia setnej
rocznicy urodzin Józefa Szajny

Uchwała z okazji 23. rocznicy wstąpienia
Polski do NATO

Senator Jerzy Fedorowicz, sprawozdawca Komisji Ustawodawczej na temat projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny.

Senatorowie przypomnieli niezwykłą twórczość tego wybitnego artysty – malarza,
scenografa, reżysera, twórcy nowatorskich
przedstawień teatralnych, głównego reprezentanta nurtu zwanego teatrem narracji
plastycznej i oddali cześć jego pamięci. Jak
czytamy w uchwale, Józef Szajna – były więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz
i Buchenwald – na którego twórczość silny
wpływ wywarły przeżycia obozowe, krytycznie oceniał współczesną cywilizację.
Na sztukę nałożył obowiązek sprostania doświadczeniom XX w. Senatorowie podkreślili,

Senatorowie apelują w uchwale do rządów i parlamentów państw członkowskich
NATO oraz państw stowarzyszonych o kontynuowanie solidarnych działań służących
zapewnieniu bezpieczeństwa światowego
oraz zdecydowanego przeciwdziałania rosyjskiej agresji na Ukrainę i łamaniu podstawowych zasad prawa międzynarodowego,
w tym humanitarnego. Wzywają do udzielania Ukrainie wszechstronnego wsparcia,
które może skutecznie przyczynić się do zakończenia działań zbrojnych. Izba deklaruje
jednocześnie „utrzymanie polityki otwartych drzwi Sojuszu Północnoatlantyckiego”, która „przyczyniła się do historycznego
sukcesu Paktu, poszerzając strefę wolności
i bezpieczeństwa w całej Europie”. W ocenie senatorów gwarancje bezpieczeństwa
i pokoju zapewniane przez NATO stanowią fundament ładu światowego i ochrony
demokratycznych wartości. Doceniając historyczne znaczenie przystąpienia i członkostwa Polski w NATO, senatorowie wyrażają
wdzięczność i szacunek wszystkim, którzy
swoim zaangażowaniem przyczynili się do
skutecznej realizacji tego celu i spełnienia
marzenia polskiego społeczeństwa o członkostwie w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały z okazji 23. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.
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39. posiedzenie Senatu
(23–24 marca 2021 r.)
Uchwała w sprawie upamiętnienia
80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej
z nieludzkiej ziemi i utworzenia
Armii Polskiej na Wschodzie

Senatorowie przypomnieli też dalsze
losy armii Andersa: utworzenie Armii Polskiej na Wschodzie, a w jej ramach – 2. Korpusu Polskiego, który walczył w składzie
brytyjskiej 8. Armii w kampanii włoskiej,
m.in. w bitwach o Monte Cassino, Ankonę
i Bolonię. „Wkład Armii Polskiej na Wschodzie, w tym 2. Korpusu Polskiego, w ostateczne zwycięstwo w II wojnie światowej jest nie
do przecenienia, a Armia Polska i żołnierze
polscy stali się Armią Zwycięzców” – czytamy w uchwale.
Uchwała w sprawie uczczenia Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Senator Marek Komorowski, sprawozdawca Komisji
Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej
ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie.

Senat, przekonany o szczególnym znaczeniu Armii Polskiej na Wschodzie dla losów
II wojny światowej, oddaje w uchwale hołd
wszystkim jej żołnierzom, naszym bohaterom. Senatorowie przypomnieli historię powstania Polskich Sił Zbrojnych pod
dowództwem gen. Władysława Andersa
i ewakuacji całej Armii Polskiej do Iranu.
Łącznie ze Związku Sowieckiego, z nieludzkiej ziemi, ewakuowano ok. 115 tys. osób,
w tym ponad 37 tys. cywilów, wśród których
było prawie 14 tys. dzieci.

W uchwale senatorowie uznali uchwalenie
przez Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzenie w referendum Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej za doniosłe wydarzenie
polityczne i historyczne. Ich zdaniem umocniło to fundamenty polskiej transformacji ustrojowej. Senatorowie przypomnieli,
że prace nad konstytucją trwały 7 lat. Podkreślili, iż mimo sporów w parlamencie zwyciężyła wola kompromisu i duch
wspólnej odpowiedzialności za dobro
Rzeczypospolitej.
„Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. odwołuje się do tysiącletniej historii narodu polskiego, do jego tożsamości i chrześcijańskiej
tradycji, do walki o wolność i suwerenność
Państwa Polskiego. Wyraża ciągłość naszej państwowości, godząc polską tradycję

Józef Zych, marszałek Sejmu II kadencji.
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narodową z wyzwaniami współczesności”
– czytamy w uchwale. Senatorowie podkreślili, że obowiązująca Konstytucja RP stanowi
wyraz poszanowania zasady konstytucjonalizmu i odwołuje się do właściwych demokratycznym państwom prawa zasad: legalizmu,
decentralizacji władzy publicznej, samorządności, poszanowania prawa międzynarodowego, pluralizmu i gwarancji praw
mniejszości. W ocenie Senatu jest to konstytucja całego narodu polskiego, słusznie nazywana konstytucją kompromisu politycznego,
czerpiąca z Konstytucji 3 maja 1791 r.
„Senat RP wyraża uznanie i dziękuje
wszystkim, którzy pracowali nad konstytucją i przyczynili się do jej uchwalenia. Szczególne podziękowanie kieruje do członków
Zgromadzenia Narodowego, którzy – reprezentując różne ugrupowania polityczne
– uznali, że dobro ojczyzny, wolność, demokracja, praworządność oraz prawa człowieka
są nadrzędnymi wartościami określającymi
tożsamość Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w uchwale.

Informacje
37. posiedzenie Senatu
(16 lutego 2022 r.)
Informacja dla Sejmu i Senatu RP
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie
lipiec – grudzień 2021 r. (przewodnictwo
Słowenii w Radzie Unii Europejskiej)
Minister ds. Unii Europejskiej Konrad
Szymański do najważniejszych dokonań
prezydencji słoweńskiej zaliczył m.in.:
przygotowanie konkluzji w zakresie gotowości Unii Europejskiej na przyszłe kryzysy; utworzenie Europejskiego Urzędu
ds. Gotowości i Reagowania na Wypadek
Stanu Zagrożenia Zdrowia i wzmocnienie uprawnień Europejskiej Agencji Leków
oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w zakresie zakupu leków i wyrobów medycznych; zmianę

Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański.

rekomendacji dotyczących ruchu osobowego
na granicy w celu lepszej ochrony płynności
na granicach wewnętrznych UE; przyjęcie
rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych; osiągnięcie porozumienia w sprawie dyrektywy dotyczącej płacy minimalnej,
uwzględniającego specyfikę systemów krajowych i rolę partnerów społecznych. W okresie prezydencji słoweńskiej prowadzono też
prace nad unijnym pakietem usług cyfrowych: aktem o usługach cyfrowych (DSA)
oraz aktem o rynkach cyfrowych (DMA),
które mają zapewnić należytą ochronę wypowiedzi i praw użytkowników platform
internetowych. Ważną kwestią było funkcjonowanie strefy Schengen w związku z działaniami Białorusi na wschodniej granicy
UE. Chodzi głównie o kontrole przesiewowe obywateli państw trzecich na granicach
zewnętrznych. Kolejnym ważnym zagadnieniem dla Słowenii była sprawa rozszerzenia
Unii o państwa Bałkanów Zachodnich. Polska od dawna zwraca uwagę na konieczność
przezwyciężenia pasywności w tej sprawie
niektórych krajów UE.
Minister Konrad Szymański poinformował, że kwestia bezpieczeństwa w związku
z działaniami Rosji wobec Ukrainy była wielokrotnie poruszana na posiedzeniach Rady ds.
Zagranicznych i Rady Europejskiej. Jak podkreślił, mimo różnic zdań w niektórych sprawach szczyty te jednoznacznie potwierdziły
poparcie wszystkich państw członkowskich
dla zasad, które powinny rządzić relacjami
Unii z Rosją. Wśród nich kluczowe znaczenie
ma poszanowanie integralności terytorialnej
i suwerenności Ukrainy.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu posiedzeń Senatu
dostępne są na stronie internetowej Senatu: www.senat.gov.pl.
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Prace komisji
Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych
Efektem, przeprowadzonej przez komisję
w grudniu 2021 r., dyskusji na temat przejrzystości finansów publicznych w Polsce była
uchwała w tej sprawie z 4 stycznia 2022 r.
Komisja zawarte w niej wnioski i rekomendacje skierowała do ministra finansów. Senatorowie podkreślili w uchwale, że Polska
zajmuje drugie miejsce w UE pod względem
najbardziej nieprzejrzystych finansów. „Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa
Krajowego zadłużają się w imieniu państwa
w celu finansowania programów rządowych,
z pominięciem parlamentu i krajowej definicji państwowego długu publicznego. Tworzy
się kolejne fundusze, fundacje, agencje, instytuty i inne jednostki poza budżetem państwa,
które nie są włączane do monitorowanego
zakresu finansów publicznych. Pojawiają się zaskakujące rozwiązania budżetowe,
jak na przykład przekazywanie skarbowych
papierów wartościowych zamiast dotacji czy
wypychanie niektórych wydatków poza budżet państwa” – czytamy w uchwale. Komisja zwróciła uwagę, że w wyniku tych działań
znaczna część długu publicznego znajduje
się poza kontrolą parlamentu, a skala omijania konstytucyjnego limitu długu publicznego rośnie od kilku lat, osiągając w 2021 r.
już kilkanaście procent PKB.
W opinii komisji konieczne jest przywrócenie budżetowi państwa rangi głównego instrumentu polityki finansowej
państwa. Należy dążyć do tego, aby operacje
dokonywane w sektorze rządowym, mające wpływ na zmianę wysokości długu Skarbu Państwa, były ujmowane w dochodach
i wydatkach budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich. Komisja postulowała też uszczelnienie stabilizującej reguły
wydatkowej. Zdaniem senatorów konieczna jest ponadto debata nad zmianami ram
prowadzenia polityki budżetowej. „Debata ta
powinna odbywać się z udziałem ekspertów,
partnerów społecznych, obu izb parlamentu i prowadzić w szczególności do istotnego
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znowelizowania ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”
– napisano w uchwale.

Posiedzenie komisji budżetu, 5 stycznia 2022 r.

5 stycznia komisja przyjęła sprawozdanie w sprawie ustawy budżetowej
na rok 2022, w którym rekomendowała Senatowi wprowadzenie do niej 16 poprawek.
Poparła 6 spośród 11 zmian rekomendowanych przez senackie komisje branżowe:
przekazanie 6,5 mld zł na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.
i 39,8 mln zł na nauczanie języków mniejszości narodowych w szkołach (Komisja Nauki, Edukacji i Sportu), zwiększenie budżetu
Kancelarii Senatu o 77,5 mln zł na opiekę
nad Polonią i Polakami za granicą (Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich), zwiększenie o 100 mln zł wydatków
na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży (Komisja Zdrowia), likwidacja dotacji dla mediów publicznych i zwiększenie
o 4 mln zł budżetu Europejskiego Centrum
Solidarności w Gdańsku (Komisja Kultury
i Środków Przekazu).
Pozostałe poprawki proponowane
przez komisję miały na celu: zwiększenie
kwoty dotacji dla NFZ o 20 mld zł na finansowanie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego, w szczególności chorób nowotworowych i chorób
układu sercowo-naczyniowego, z zakresu
opieki psychiatrycznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej;
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przeznaczenie 100 mln zł na finansowanie
leczenia niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego (in vitro); utworzenie nowej
rezerwy celowej: transformacja energetyczna (10 mld zł); dopłaty dla rolników na zakup
nawozów (140 mln zł); wzrost wynagrodzeń
pracowników administracyjnych w sądach
i prokuraturach (390 mln zł) i pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej
(300 mln zł); środki na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy (50 mln zł); skreślenie środków przeznaczonych na działalność
Izby Dyscyplinarnej; zwiększenie budżetów
Sądu Najwyższego o 9,7 mln zł, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 2,8 mln zł,
a Agencji Wywiadu – o 7 mln zł; zwiększenie wskaźnika inflacji ze 103,3% na 107,6%
i prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów ze 103,6% na 107,8%.

Komisja Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności
Na posiedzeniu komisji 7 marca 2022 r. dyskutowano o wpływie rozwiązań Polskiego
Ładu na działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Propozycje zmian
oczekiwanych przez takie firmy przedstawił rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Postulował,
aby podstawa wyliczania składki zdrowotnej była taka sama jak w wypadku podatków,

by przedsiębiorcy mogli zaliczkowo płacić
składkę zdrowotną. Kolejna potrzebna zmiana to likwidacja przepisu, zgodnie z którym
przedsiębiorca, aby otrzymać zwrot nadpłaty, w ciągu 1 miesiąca od złożenia rozliczenia
podatkowego musi zgłosić wniosek, w przeciwnym razie środki wrócą do budżetu państwa. Postulaty te poparł Jarosław Romaniuk
ze Związku Rzemiosła Polskiego. Zaproponował też, aby do końca 2022 r. lub chociaż
do czerwca wydłużyć okres, w którym przedsiębiorca będzie mógł zdecydować, jaką formę opodatkowania wybiera.
Zarzuty dotyczące m.in. vacatio legis,
nieprzystającego do rozmiarów zmian wprowadzanych w Polskim Ładzie, przedstawili
senatorowie Adam Szejnfeld i Władysław
Komarnicki. Poparł je Robert Cybulski
z Business Centre Club, który zaproponował, aby pozostawić przedsiębiorcom wybór rozliczenia podatków za ten rok według
nowych lub starych zasad. Jego zdaniem pokaże to, dla jak licznej grupy firm rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu są korzystne,
a dla jakiej – nie.
Morska energetyka wiatrowa w Polsce
była tematem wspólnego posiedzenia komisji: gospodarki, budżetu, infrastruktury,
środowiska i klimatu 8 marca 2022 r. Senatorowie wysłuchali informacje na temat: wdrożenia ustawy o promowaniu wytwarzania
energii elektrycznej w farmach morskich;
stanu przygotowań inwestycji w portach
morskich, energetycznych linii przesyłowych oraz uwarunkowań regulacyjnych
do rozpoczęcia budowy morskich farm wiatrowych; przygotowania portu instalacyjnego

Wspólne posiedzenie komisji: gospodarki, infrastruktury, budżetu, środowiska i klimatu, 8 marca 2022 r.
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oraz portów serwisowych do rozpoczęcia
budowy i serwisu takich farm oraz przygotowania energetycznej infrastruktury przesyłowej do ich obsługi; prac nad projektami
budowy farm morskich z perspektywy inwestorów oraz stanu przygotowań i uzgodnień
umowy sektorowej w branży morskiej energetyki wiatrowej.
Senatorowie podkreślali, że zależy im,
aby projekt „Polska energetyka wiatrowa na
morzu” powiódł się i był realizowany głównie przez polskie firmy.

Komisja Obrony Narodowej
Komisja 4 lutego 2022 r. zapoznała się z informacją na temat szkolnictwa wojskowego.
W skład tego systemu wchodzi 5 akademii
wojskowych, 6 szkół podoficerskich i 14 centrów szkolenia. Minister obrony narodowej
prowadzi też 2 szkoły ponadpodstawowe:
Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie i Ogólnokształcące
Liceum Lotnicze w Dęblinie. Resort obrony
narodowej realizuje ponadto programy dla
uczniów szkół średnich. Wspiera działanie
klas wojskowych w ramach 2 programów:
„Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” i „Oddziały przygotowania wojskowego”.
Od września 2021 r. w 16 szkołach realizowany jest program „CYBER.MIL z klasą”.
Program nauczania w klasach o profilu: cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne obejmuje m.in. podstawy
kryptografii, algorytmiki cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych

i informacji. MON pokrywa 80% kosztów realizacji tych programów. Do studentów adresowany jest program „Legia Akademicka”,
obejmujący szkolenie podstawowe, podoficerskie, a od 2021 r. – także oficerskie.
W 2022 r. ruszy nowy program: szkolenie
podoficerów specjalistów przede wszystkim
w zakresie cyberbezpieczeństwa i łączności.
Informacje o funkcjonowaniu wojskowej służby zdrowia podczas posiedzenia
komisji 16 lutego 2022 r. przedstawili senatorom wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz i dyrektor Departamentu
Wojskowej Służby Zdrowia w tym resorcie
Aurelia Ostrowska. Wojskowa służba zdrowia
to 115 wojskowych podmiotów, do których
należą: 22 szpitale, 29 przychodni specjalistycznych, 36 pracowni psychologicznych,
5 ośrodków medycyny prewencyjnej, 8 stacji
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 15 wojskowych komisji lekarskich. W ocenie dyrektor
Aurelii Ostrowskiej w ostatnich latach wojskowe placówki medyczne znacząco podniosły swoje możliwości lecznicze, a przyczyniły
się też do tego niektóre inwestycje poczynione w związku z pandemią COVID-19. To m.in.
zakup najnowocześniejszej aparatury w Polsce dla Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu
Higieny i Epidemiologii, specjalizującego się
w wykrywaniu i oznaczaniu patogenów biologicznych, zwłaszcza nietypowych lub bardzo niebezpiecznych. Aparatura umożliwia
przeprowadzenie 1,2 tys. testów na dobę, wykrywających nie tylko koronawirusa, ale też
inne rzadkie choroby. W ciągu ostatnich 2 lat
na czele większości szpitali wojskowych stanęli komendanci, a nie cywilni dyrektorzy,
co ułatwia zarządzanie tymi palcówkami.
Wybudowano m.in. szpital w Legionowie,
a przebudowano i zmodernizowano szpitale w Krakowie, Lublinie i Bydgoszczy. W planach jest też zakup kolejnego robota da Vinci.

Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

Senatorowie Jarosław Rusiecki i Rafał Ślusarz na posiedzeniu komisji obrony, 16 lutego 2022 r.
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Komisja na podstawie rozpatrzonych petycji przygotowała 3 projekty ustaw. Projekt
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo

Kronika Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenie komisji praw człowieka, 2 marca 2022 r.

o adwokaturze (petycja P10–14/21) wprowadza zmiany w zasadach przeprowadzania przeszukania pomieszczenia należącego
do adwokata, a także w zasadach zastosowania środka zapobiegawczego w postaci
zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata, w tym ewentualnego przedłużenia
tego środka. Projekt przewiduje, że przed
rozpoczęciem przeszukania pomieszczenia należącego do adwokata trzeba będzie
zawiadomić dziekana właściwej okręgowej
rady adwokackiej i dopuścić go lub osobę
przez niego wskazaną do udziału w tym
przeszukaniu. Projekt ustawy o zmianie
ustawy o opłatach abonamentowych (petycje
P10-103/20 i P10-129/20) zakłada likwidację
obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez osoby fizyczne.
Przewiduje też zwrot tej opłaty uiszczonej przez osoby fizyczne z góry za 2022 r.
lub wybrane miesiące tego roku w części
należnej za okres od dnia wejścia w życie
ustawy. Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (petycja P10–29/200) umożliwia
zaskarżenie i wzruszenie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie stosunku służbowego
funkcjonariusza Służby Więziennej z powodu nieobecności w służbie przez okres
powyżej 3 miesięcy w następstwie zastosowania tymczasowego aresztowania. Zgodnie
z proponowanymi przepisami funkcjonariusz będzie mógł ponownie ubiegać się
o nawiązanie stosunku służbowego, a także
m.in. o świadczenie pieniężne za okres pozostawania poza służbą. W projekcie doprecyzowano zasady przywracania do służby
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funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, którzy również uzyskają
prawo do świadczenia za okres pozostawania poza służbą.

Komisja Regulaminowa, Etyki
i Spraw Senatorskich
Komisja 9 marca 2022 r. przeanalizowała oświadczenia majątkowe złożone
przez senatorów X kadencji według stanu
na 31 grudnia 2020 r. i przygotowała opinię
w tej sprawie dla Prezydium Senatu. Komisja
stwierdziła, że wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone do marszałka Senatu
zgodnie z wymaganym terminem. Urzędy
skarbowe zgłosiły uwagi do 36 oświadczeń.
Zastrzeżenia odnosiły się przede wszystkich do wpisów omyłkowych i nieumyślnych

Przewodniczący komisji regulaminowej senator Sławomir Rybicki.
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pominięć. Komisja po raz kolejny zwróciła
uwagę na potrzebę modyfikacji formularza
oświadczeń o stanie majątkowym i ujednolicenia kryteriów ich oceny przez urzędy
skarbowe.

Komisja Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Państwowej
Wspólne posiedzenie komisji z Komisją
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 15 lutego 2022 r. zwołano z inicjatywy
mieszkańców Grabówki na Podlasiu, którzy zwrócili się do senatorów o pomoc
w wyjaśnieniu stanu prawnego swojej wsi
i w wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 czerwca 2017 r. (sygn. akt
U 3/17) w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka. W 2015 r. prezes Rady
Ministrów, po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych, podjął decyzję o utworzeniu
gminy Grabówka. Tuż przed zaplanowanym
na 1 stycznia 2016 r. wejściem w życie rozporządzenia o utworzeniu gmin Szczawa i Grabówka, 28 grudnia 2015 r., zostało
wydane rozporządzenie uchylające tę decyzję, zaskarżone następnie do Trybunału
Konstytucyjnego, który stwierdził jego niezgodność z konstytucją i ustawą o samorządzie gminnym.
Komisje po zapoznaniu się z problemem wystosowały apel do rządu o realizację wyroku TK i powołanie gminy Grabówka.

Wspólne posiedzenie komisji samorządu terytorialnego
i praw człowieka.

Tematem posiedzenia komisji 15 lutego 2022 r. były problemy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

32

Programu Inwestycji Strategicznych, przygotowanego w ramach Polskiego Ładu.
Samorządowcy zwracali uwagę, że przyjęty w programie zbyt niski górny poziom finasowania inwestycji w wielkich
miastach znacząco utrudnił aplikowanie
przez nie o realizację dużych i kosztownych inwestycji. Wskazywali na małą dostępność wykonawców i przedsiębiorców,
którzy w związku z przyjętym systemem
płatności z dołu mogą przerzucać koszty
swojego kredytowania na samorządy. Postulowali ponadto objęcie programem inwestycji w ochronie zdrowia i zwiększenie
kosztów planowanych inwestycji wskutek
inflacji.
Odpowiadając na zgłaszane problemy, członek Zarządu BGK Tomasz Robaczyński przypomniał, że program przygotowano w celu pobudzenia gospodarczego
po pandemii. Dlatego w przeciwieństwie
do programów unijnych miał on być prosty
i elastyczny, oparty na promesach i płatnościach z dołu.

Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami
za Granicą
Komisja na posiedzeniu 15 lutego 2022 r.
zapoznała się z informacjami o dorobku
i działalności Fundacji Kościuszkowskiej,
a także o sytuacji ośrodków polonoznawczych w Stanach Zjednoczonych. Jak mówił prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej Marek Skulimowski,
jej podstawową misją jest działalność w obszarze polskiej kultury i nauki w USA.
W 2022 r. fundacja przyznała ok. 120 stypendiów w kwocie prawie 426 tys. dolarów.
Realizowane są też programy wymiany
naukowej. W roku akademickim 2021/22
we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej fundacja – na zasadzie
matching found – uruchomiła 2 programy
polskie: na Brown University i na Uniwersytecie Północnej Karoliny.
Prezes Marek Skulimowski przedstawił również propozycje fundacji służące
poprawie sytuacji programów języka i kultury polskiej w USA. To m.in: wzmocnienie
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pozycji wykładowcy poprzez zewnętrzne finansowanie jego wynagrodzenia; uatrakcyjnienie programu; dostosowanie materiałów
do nauczania języka polskiego do sytuacji
i realiów studenta poza granicami Polski; stworzenie zaplecza studiów polskich
na prestiżowych amerykańskich uczelniach.

Posiedzenie komisji emigracji, 8 marca 2022 r.

8 marca 2022 r. senatorom zaprezentowano raport dotyczący jednostek polonoznawczych funkcjonujących w systemie
nauki i szkolnictwa wyższego krajów byłego Związku Radzieckiego, przygotowany przez ekspertów z Ośrodka Badań nad
Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Studiów Migracyjnych
na Uniwersytecie Łódzkim. Kompleksowymi badaniami, prowadzonymi w 2020 r.,
objęto 90 jednostek polonoznawczych funkcjonujących w strukturach ok. 40 uczelni
w 14 republikach byłego Związku Radzieckiego. Najwięcej, 28 podmiotów, zidentyfikowano na Ukrainie, 13 w Rosji, 6 w Gruzji,
a stosunkowo mało, bo po 2, na Białorusi
i Litwie. W większości to jednostki przyuniwersyteckie, katedry lub zakłady dedykowane studiom slawistycznym. Ich pozycja jest
silniejsza niż na Zachodzie, m.in. ze względu na silne środowiska polskiej mniejszości w tych krajach. Jednostki polonoznawcze
podejmują też działania upowszechniające
wiedzę o Polsce, organizują różnego rodzaju
festiwale czy konkursy. Rzadziej natomiast
niż polskie katedry na Zachodzie prowadzą
samodzielne badania naukowe. Respondenci z badanych jednostek wskazywali
na potrzebę większego wsparcia studiów
polonoznawczych w krajach byłego ZSRR,
także poprzez zwiększenie liczby projektów
badawczych, realizowanych wspólnie z polskimi uczelniami.
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Komisja Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
Komisja 16 lutego 2022 r. wysłuchała podsumowania prezydencji słoweńskiej w Radzie Unii Europejskiej, przedstawionego
przez ambasador Słowenii Boženę Forštnarič Boroje, informacji na temat priorytetów prezydencji francuskiej w Radzie Unii
Europejskiej, zaprezentowanej przez ambasadora Francji Frédérica Billet, oraz informacji na temat polskiej polityki europejskiej
w czasie obu prezydencji, przedstawionej
przez ministra ds. Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego.
Słowenia dążyła do ułatwienia ożywienia gospodarczego, wzmocnienia odporności UE po pandemii oraz przygotowania do
ewentualnych przyszłych kryzysów w ramach urzeczywistniania Europejskiej Unii
Zdrowia, m.in. poprzez wzmocnienie mandatu Europejskiej Agencji Leków oraz utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Gotowości
i Reagowania na Wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia. W obszarze cyfrowej i zielonej
transformacji trwały prace związane przede wszystkim z negocjacjami dotyczącymi
pakietu legislacyjnego „Gotowi na 55”, który ma fundamentalne znaczenie dla Polski.
Słowenia podejmowała działania na rzecz
zwiększania bezpieczeństwa i stabilności
w europejskim sąsiedztwie, co było szczególnie ważne dla naszego kraju w obliczu
zmagań z hybrydowym atakiem Białorusi
na wschodnią granicę UE. W tym kontekście
istotne były m.in. prace związane z Nowym
Paktem Migracyjnym, które wymagają przyspieszenia w trakcie prezydencji francuskiej.
Ważnym zagadnieniem dla obu prezydencji

Posiedzenie komisji spraw zagranicznych, 16 lutego
2022 r.
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jest rozszerzenie UE o Bałkany Zachodnie.
Polska od dawna zwraca uwagę, że pasywność UE w tej sprawie jest szkodliwa dla bezpieczeństwa regionu i sprzeczna z koncepcją
autonomii strategicznej, ważnym również
dla prezydencji francuskiej elementem budowy podmiotowości UE w wymiarze geopolitycznym i ekonomicznym.
Prace prezydencji francuskiej będą się
koncentrować na budowie Europy suwerennej i wspieraniu nowego europejskiego
modelu wzrostu. Polska deklaruje wsparcie
realizacji priorytetów prezydencji francuskiej, w tym m.in. wypracowania zrównoważonego kompromisu w sprawie pakietu
„Gotowi na 55”, co wymaga uwzględnienia
specyficznych uwarunkowań poszczególnych państw członkowskich i poszanowania
zasady sprawiedliwej transformacji.
Na posiedzeniu komisji 31 marca
2022 r. dyskutowano na temat ostatniego
szczytu NATO i UE w Brukseli oraz wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce.
Podkreślono, że uczestnicy szczytu NATO
wyrazili jedność z państwem ukraińskim
i byli zgodni co do tego, że Rosja i Białoruś
będą musiały odpowiedzieć za zbrodnie
wojenne i za udział w agresji na suwerenne
państwo europejskie z ewidentnym zamiarem zmiany jego granic i zmiany porządku
międzynarodowego.
Zastępca przewodniczącego komisji
senator Marcin Bosacki 25 stycznia 2022 r.
spotkał się z członkami Komisji Obrony
i Sił Zbrojnych Zgromadzenia Narodowego Francji – Charlesem de la Verpillière’em
i Jeanem-Charlesem Larsonneurem. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwego scenariusza
rozwoju sytuacji w Ukrainie.

Komisja Ustawodawcza
Komisja 9 marca 2022 r. wniosła do marszałka Senatu projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Jego celem jest wydłużenie z 14 dni do 1 miesiąca terminu wniesienia apelacji w postępowaniu karnym w skomplikowanych
sprawach, w których sąd skorzystał z przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia. O podjęcie prac nad taką inicjatywą
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Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

ustawodawczą zwrócił się do komisji rzecznik praw obywatelskich.

Komisja Zdrowia
Senatorowie na posiedzeniu 7 lutego
2022 r. dyskutowali o problemach fizjoterapii domowej w kontekście nowej wyceny
takich świadczeń, a także o miejscu fizjoterapii w systemie opieki medycznej. W ocenie
fizjoterapeutów środki przeznaczone przez
resort zdrowia na fizjoterapię są niewystarczające. Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów prof. Maciej Krawczyk poinformował,
że 50% Polaków korzysta z fizjoterapii,
z czego na wsi tylko 25%. Zaznaczył, że coraz więcej osób robi to prywatnie, jedynie
za 25% tych usług płaci NFZ i ZUS. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił,
że Agencja Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji na zlecenie resortu przygotowała nową wycenę usług rehabilitacji, fizjoterapii domowej i ambulatoryjnej
na podstawie danych z wykonania tych usług
w 2019 r. Stawki na 2022 r. są o 24% wyższe.

Senator Beata Małecka-Libera i senator Alicja Chybicka
na posiedzeniu Komisji Zdrowia.
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Zgodnie z postulatami środowiska fizjoterapeutów wprowadzono nowe zasady rozliczania świadczeń, czas pracy fizjoterapeuty
z pacjentem jest podstawowym czynnikiem
wyceny świadczeń rehabilitacyjnych.
Ponieważ oceny resortu zdrowia i fizjoterapeutów na temat sytuacji ambulatoryjnej
opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej
były zupełnie inne, przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera poprosiła
o spotkanie przedstawicieli Ministerstwa
Zdrowia i Krajowej Izby Fizjoterapeutów,
aby wyjaśnić te różnice.

Komisja Nadzwyczajna
do spraw Klimatu
Komisja w swoich pracach najwięcej uwagi poświęciła kwestiom gospodarki leśnej.
Zajęła w tej sprawie 2 stanowiska i przygotowała projekt ustawy nowelizujący ustawę
o lasach.
Na posiedzeniu komisji 20 stycznia
2022 r. senatorowie zajmowali się sytuacją
zakładów usług leśnych. Eksperci wskazali na negatywne tendencje w tym sektorze,
związane m.in. ze zmianami demograficznymi, zanikaniem umiejętności specjalistycznych i spadkiem konkurencyjności
sektora usług leśnych na rynku pracy. Przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Leśnych poinformował, że 73% właścicieli
firm świadczących usługi leśne planuje się
przebranżowić z powodu niskich stawek.
Zleceniodawcy tłumaczą tak niskie stawki działaniem prawa o zamówieniach publicznych i kształtowaniem cen przez rynek.
Zwracano uwagę, że pilarze wykonują niebezpieczną pracę w akordzie za niską stawkę, co często powoduje pośpiech i generuje
wypadki, w tym ciężkie, wykluczające pracowników z dalszej pracy.
W stanowisku z 22 lutego 2022 r.
w sprawie sytuacji w sektorze usług leśnych
na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” komisja stwierdziła,
że stan tego sektora, jako ważnego ogniwa
gospodarki narodowej, wymaga natychmiastowej interwencji w zakresie zasad funkcjonowania. Senatorowie wskazali, że według
wyliczeń przedstawicieli przedsiębiorców
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leśnych i Państwowej Inspekcji Pracy stawki,
przyjęte przez nadleśnictwa do wyceny zamówień publicznych na usługi leśne i oceny
ofert, nie gwarantują wynagrodzeń na poziomie płacy minimalnej. W tej sytuacji wielu
przedsiębiorców świadczących usługi w leśnictwie planuje wycofanie się z branży. „Lasy
Państwowe nie posiadają własnego potencjału wykonawczego, bazują na świadczących
usługi; przerwanie łańcucha usług i dostaw
spowoduje paraliż w funkcjonowaniu przemysłu drzewnego i meblarskiego, który jest
uzależniony od stabilnych dostaw surowca
drzewnego” – czytamy w stanowisku.
22 lutego 2022 r. komisja zapoznała się
z raportem „Lasy do spalenia. Prawdziwa cena
bioenergii”, przygotowanym przez stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,
i przyjęła stanowisko w sprawie konieczności dokonania zmian prawnych zapewniających zrównoważone wykorzystanie biomasy
drzewnej w produkcji energii. Dostrzegając
zagrożenia związane z szybko rosnącym
wykorzystaniem tego surowca w produkcji
energii, komisja postulowała wprowadzenie
zmian w ustawie o odnawialnych źródłach
energii. W związku z odmiennym oddziaływaniem na klimat i środowisko konieczne jest
wprowadzenie definicji pierwotnej (biomasa
dostarczana na potrzeby produkcji energii
bezpośrednio z lasów i innych terenów zadrzewionych) i wtórnej biomasy drzewnej
(pozostałości i produkty uboczne pochodzące
m.in. z przemysłu drzewnego, nieprzydatne
do produkcji trwałych produktów). W ocenie
komisji jedynie energia wytworzona z wtórnej biomasy drzewnej powinna być uznawana
za odnawialne źródło energii, gdyż nieprzetworzone drewno jest jej wysokoemisyjnym
źródłem.
Podczas posiedzenia komisji 22 marca 2022 r. senatorowie zapoznali się
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z informacjami o zagrożeniach związanych
z likwidacją Kopalni „Olkusz–Pomorzany”.
Wynikało z nich m.in., że likwidacja kopalni oznacza zaprzestanie pompowania wody
do rzek: Białej, Białej Przemszy i Sztoły,
a w konsekwencji – zmniejszenie ich przepływu. Jednocześnie zubożały zasoby wody
i nastąpiło jej zanieczyszczenie w związku
z działalnością górniczą. Według szacunków
hydrogeologicznych odbudowa tych zasobów
wodnych potrwa ok. 40–60 lat.
Komisja zarekomendowała powołanie
międzyresortowego zespołu ekspertów, który zająłby się przygotowaniem konkretnych
propozycji działań mających zahamować
dewastację środowiska spowodowaną przez
likwidację Kopalni „Olkusz-Pomorzany”.

Komisja Nadzwyczajna
ds. wyjaśnienia przypadków
nielegalnej inwigilacji,
ich wpływu na proces
wyborczy w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz reformy
służb specjalnych
12 stycznia 2022 r. Senat, w związku z informacjami kanadyjskiego ośrodka Citizen Lab
o używaniu izraelskiego oprogramowania
szpiegowskiego Pegasus w Polsce, powołał
komisję nadzwyczajną, która ma wyjaśnić
ujawnione wypadki nielegalnej inwigilacji
oraz naruszeń prawa podczas stosowania
przez służby specjalne kontroli operacyjnej,
a także ocenić wpływ ujawnionej nielegalnej inwigilacji na proces wyborczy w Polsce.

Komisja zajmie się też przygotowaniem inicjatywy ustawodawczej w sprawie reformy
działalności służb specjalnych. Na przewodniczącego komisji Izba wybrała senatora
Marcina Bosackiego. Jego zastępcami zostali senatorowie Gabriela Morawska-Stanecka
i Sławomir Rybicki. W skład komisji weszli
senatorowie: Jacek Bury, Michał Kamiński,
Magdalena Kochan i Wadim Tyszkiewicz.
Komisja wysłuchała m.in.: ekspertów
Citizen Lab na Uniwersytecie w Toronto
i przedstawicieli Amnesty International.
Eksperci z Citizen Lab John Scott Railton
i dr Bill Marczak poinformowali, że za pomocą systemu Pegasus byli inwigilowani: senator Krzysztof Brejza, prokurator
Ewa Wrzosek i adwokat Roman Giertych.
Potwierdzili, że aktywność operatora Pegasusa w Polsce, pod nazwą ORZELBIALY,
odnotowano po raz pierwszy w listopadzie 2017 r., miesiąc po zakupie tego programu przez Polskę.
W swoim wystąpieniu przed komisją
prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach
2013–19, senator Krzysztof Kwiatkowski
przypomniał, że we wnioskach po kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r.
w części 37: Sprawiedliwość oraz planów
finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
NIK zwróciła uwagę na nieuprawnione
przekazanie środków funduszu w wysokości 25 mln zł na realizację zadań CBA związanych z zapobieganiem i wykrywaniem
przestępczości. W 2018 r. NIK złożyła
do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomienie o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez
ówczesnego szefa CBA Ernesta Bejdę i wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, 18 stycznia 2022 r.
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Po odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego NIK złożyła zażalenie na tę decyzję
do głównego rzecznika dyscypliny finansów
publicznych, który w 2020 r. także odmówił wszczęcia postanowienia. Potwierdził
jednak uwagi NIK, że zakupy na rzecz CBA
nie mogą być finansowane ze środków tzw.
Funduszu Sprawiedliwości. Z kolei prezes
NIK Marian Banaś poinformował o wszczęciu pilnej doraźnej kontroli NIK dotyczącej
wykonywania nadzoru państwa nad służbami specjalnymi.
W ocenie senatora Krzysztofa Brejzy
kalendarz jego inwigilacji pokrywa się z kalendarzem wyborczym z 2019 r., kiedy był
szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem włamania do telefonu
łączą się też z działalnością komisji śledczej
ds. Amber Gold, w której zasiadał jako poseł.
Według ustaleń grupy Citizen Lab za pomocą
oprogramowania Pegasus do jego telefonu
włamano się 33 razy w okresie od 26 kwietnia do 23 października 2019 r. Jak mówił senator, w czasie wyborów TVP próbowała go
oczernić, wykorzystując spreparowane materiały wykradzione z jego telefonu. Podjęcie działań związanych z użyciem w 2019 r.
Pegasusa mecenas Roman Giertych z kolei
powiązał z reprezentowaniem przed komisjami śledczymi ówczesnego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i jego

Zastępczyni przewodniczącego i przewodniczący
Komisji Nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia przypadków
nielegalnej inwigilacji, wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka i senator Marcin Bosacki.

syna. W tym czasie ważyła się też kwestia
startu Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. Zdaniem prokurator Ewy Wrzosek
powodem jej inwigilacji oprogramowaniem
Pegasus było prawdopodobnie wszczęcie
przez nią śledztwa w sprawie organizacji
wyborów prezydenckich w systemie kopertowym oraz jej działalność w stowarzyszeniu
prokuratorów Lex Super Omnia.
Z przeprowadzonych przez komisję wysłuchań wynika też, że w 2019 r. systemu Pegasus użyto wobec prezesa AgroUnii Michała
Kołodziejczaka i próbowano zainstalować ten
system na telefonach prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy i posłanki Magdaleny
Łośko. Ustalono też, że wobec inwigilowanych w ten sposób nie toczą postępowania
i nie postawiono im żadnych zarzutów. Oznacza to, że zastosowanie wobec nich Pegasusa
jako kontroli operacyjnej było nielegalne.

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

Aktywność międzynarodowa
Wizyty delegacji Senatu
Wizyta marszałka Senatu w Watykanie
Marszałek Tomasz Grodzki 8 stycznia
2022 r. został przyjęty na audiencji przez
papieża Franciszka. Jak powiedział dziennikarzom, był to dla niego zaszczyt i honor,
aby móc osobiście podziękować za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
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Wyszyńskiego oraz Matki Róży Czackiej,
twórczyni ośrodka dla niewidomych w Laskach. Marszałek Senatu poinformował
o tematach poruszonych podczas audiencji.
Jak podkreślił, Ojciec Święty znakomicie
orientuje się w polskich sprawach. Szczególną uwagę papież zwrócił na zmniejszającą
się dzietność w Europie i Polsce. Marszałek Senatu podkreślił, że papież Franciszek ma przesłanie dla Polski i Europy:
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Audiencja u papieża Franciszka.

„musimy coś zrobić, aby Europa nie umarła
i aby rodziło się więcej dzieci”. Podczas audiencji poruszono też kwestię uchodźców nie
tylko w kontekście Polski, ale – jak mówił
marszałek – „w kontekście rozróżnienia obowiązku obrony granic, który jest poza dyskusją, od humanitarnego, chrześcijańskiego
podejścia do uchodźców jako istot ludzkich,
zwłaszcza kobiet i dzieci”.
Podczas wizyty w Watykanie marszałek Tomasz Grodzki złożył kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.
Odwiedził także Bazylikę Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, gdzie złożył kwiaty
przed tablicą poświęconą bł. Prymasowi Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu.
Wsparcie Senatu RP dla Ukrainy
Delegacja Senatu, której przewodniczył
marszałek Tomasz Grodzki, 17–18 lutego
2022 r. złożyła wizytę na Ukrainie. Marszałkowi Senatu towarzyszyli: wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz, Michał Kamiński

i Marek Pęk, przewodniczący Komisji Spraw
Zagranicznych i Unii Europejskiej senator
Bogdan Klich, przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski,
przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej Jan Filip Libicki
oraz wiceprzewodniczący Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu oraz Komisji Zdrowia senator Wojciech Konieczny.
„Jest takie przysłowie: przyjaciół poznaje się w biedzie. Dlatego przybyliśmy tu tak
szeroką delegacją. Są tutaj przedstawiciele różnych sił politycznych, które w Polsce
toczą często ostre spory, jednak w kwestii
okazania solidarności i wsparcia narodowi ukraińskiemu jesteśmy całkowicie zjednoczeni” – powiedział marszałek Tomasz
Grodzki podczas wystąpienia na forum Rady
Najwyższej. „Rozumiemy jak mało który
naród, co to znaczy być pozbawionym suwerenności, a nawet – w najciemniejszych
latach naszej historii – całego terytorium
rozebranego przez zaborców” – podkreślił.
Podczas wizyty w Kijowie delegacja
Senatu spotkała się z przewodniczącym
ukraińskiego parlamentu Rusłanem Stefanczukiem, którego zapewniła o wsparciu wszystkich sił politycznych w Polsce
dla jego kraju. W rozmowie uczestniczyli zdalnie przewodnicząca Sejmu Litwy
Viktorija Čmilytė-Nielsen i litewscy parlamentarzyści. Senatorowie rozmawiali też
z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem i przekazali mu wyrazy solidarności
i jedności z narodem ukraińskim. Wyrazili
też przekonanie, że wolny świat powinien
wspierać Ukrainę ekonomicznie, logistycznie i militarnie.

Spotkanie delegacji Senatu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.
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Wicemarszałek Senatu na konferencji
„The Kalinowski Forum”
Wicemarszałek Michał Kamiński 21 marca
2022 r. w Wilnie wziął udział w dorocznym
spotkaniu światowych liderów i ekspertów,
poświęconym przyszłości Białorusi jako części rodziny europejskiej. W tym roku podczas konferencji „The Kalinowski Forum”
rozmawiano także o sytuacji w Ukrainie.
W swoim wystąpieniu wicemarszałek Michał Kamiński wezwał do podjęcia
wszelkich działań na rzecz jak najszybszej
akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Podkreślił słabą kondycję instytucji demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego
w Rosji. W jego ocenie na tym tle wyraźnie
wyróżnia się współczesna Ukraina, która
w ciągu ostatnich 3 dekad pozbyła się resztek wschodniego modelu myślenia i zdołała
zbudować system polityczny, który dowodzi
jej europejskiej autentyczności. Jak mówił
wicemarszałek Senatu, wydarzenia ostatnich dni pokazują, jak wielką cenę płaci się
za pozostawanie społeczeństwa poza zasięgiem działania norm demokratycznych.
W oczywisty sposób dotyczy to Rosji, która
dokonała wyboru totalitaryzmu. W ocenie
wicemarszałka przeciwstawienie tych 2 systemów myślenia wyznacza obecnie granicę
cywilizacji europejskiej.

Goście w Senacie
Spotkanie z wiceministrem spraw
zagranicznych
17 lutego 2022 r. wicemarszałkini Gabriela
Morawska-Stanecka spotkała się z wiceministrem spraw zagranicznych Malezji Dato’
Kamarudinem Jaffarem. Rozmowa dotyczyła
m.in. rozwoju stosunków bilateralnych między Polską a Malezją. Rozmówcy podkreślili
wagę ponad 50-letnich relacji dyplomatycznych między obu krajami. Odnieśli się też
do sytuacji międzynarodowej na świecie.
Za niezwykle istotne uznali relacje z Chinami. Wiceminister spraw zagranicznych
Malezji podkreślił znaczenie państw zrzeszonych w ASEAN (Stowarzyszenie Narodów
Azji Południowo-Wschodniej) w kontaktach
z większym i silniejszym od nich partnerem,
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Spotkanie wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Staneckiej z wiceministrem spraw zagranicznych Malezji
Dato’ Kamarudinem Jaffarem.

jakim są Chiny. Wskazał również na znaczenie tej organizacji we wszystkich kontaktach
międzynarodowych jego kraju. Podczas spotkania poruszono także temat migracji, niezwykle ważnej kwestii politycznej zarówno
w Polsce, gdzie doświadczono kryzysu
na granicy z Białorusią, jak i w Malezji, która przyjęła dużą liczbę uchodźców z Birmy.
Wizyta senatorów amerykańskich
Marszałek Tomasz Grodzki 21 lutego 2022 r.
przyjął grupę senatorów amerykańskich.
W skład delegacji wchodzili senatorowie:
Christopher Coons z Komisji Spraw Zagranicznych, rzecznik dyscypliny demokratycznej większości w Senacie Richard Dick
Durbin i Jeanne Shaheen z Komisji Obrony.
Marszałkowi Senatu towarzyszyli: przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej senator Bogdan Klich, wiceprzewodniczący tej komisji senator Marcin
Bosacki oraz przewodniczący Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Kazimierz Michał Ujazdowski.
W spotkaniu wziął udział ambasador Stanów
Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński.
Dominującym tematem rozmowy była
kwestia Ukrainy. Zgodzono się, że niezależnie od tego, jak rozwinie się sytuacja,
czy przybierze formę agresji militarnej,
czy wyniszczania gospodarczego, Ukraina
potrzebuje pomocy militarnej, ekonomicznej, socjalnej i politycznej. Rozmawiano
także o sankcjach dla Rosji, które powinny
być „niezwykle dotkliwe” dla jej gospodarki.
Podniesiono też kwestię współpracy między senatami Polski i Stanów Zjednoczonych. W związku z wpływem sytuacji wokół
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Wizyta senatorów amerykańskich.

Ukrainy na cały kontynent, w szczególności
Europę Środkową i Wschodnią, senatorowie
amerykańscy zapewnili o pełnej solidarności
Stanów Zjednoczonych z członkami NATO.
W ich ocenie autentyczność polsko-amerykańskiego braterstwa broni, mającego historyczne korzenie, została pokazana podczas
wspólnych misji wojskowych w Iraku i Afganistanie. Amerykańscy senatorowie podkreślali także, że polskie członkostwo w NATO
i dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z sojusznikami stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla naszego kraju.
Spotkanie z wiceministrem spraw
zagranicznych Azerbejdżanu
22 lutego 2022 r. wicemarszałek Bogdan Borusewicz przyjął wiceministra spraw zagranicznych Republiki Azerbejdżanu Khalafa
Khalafova. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji na Ukrainie. Według wicemarszałka Senatu konflikt, w którym agresorem
jest Rosja, będzie miał bardzo daleko idące
konsekwencje nie tylko dla Polski i Europy, ale również dla innych regionów świata. W jego ocenie destabilizacja wywołana
wojną na Ukrainie może mieć poważniejsze konsekwencje dla świata niż konflikt
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na południowym Kaukazie. Dodał, że w kwestii Ukrainy wszystkie siły polityczne w Polsce zgadzają się ze sobą i stanowczo potępiają
rosyjską agresję.
Wiceminister Khalaf Khalafov podkreślił przyjazne stosunki łączące Polskę
i Azerbejdżan. Odniósł się także do konfliktu
między Azerbejdżanem i Armenią. Jak powiedział, trwa on od 30 lat i w tym czasie jego
kraj wyczerpał pokojowe możliwości rozwiązania sporu. Podkreślił, że obecnie Azerbejdżan uważa sprawę konfliktu za zamkniętą
i jest gotów do rozmów, które przyniosą pokój w tym regionie. Wicemarszałek Bogdan
Borusewicz przypomniał, że będąc w Armenii przed wybuchem konfliktu zbrojnego,

Spotkanie z azerbejdżańskim wiceministrem spraw
zagranicznych.
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przekonywał swoich rozmówców do wyjścia
z pokojową propozycją rozwiązania sporu.
Tak się jednak nie stało. Jak wskazał, w konflikcie między Azerbejdżanem i Armenią nie
widzi roli dla pośrednika, a wszelkie problemy i spory muszą zostać rozwiązane w bezpośrednich rozmowach.
Wizyta parlamentarzystów europejskich
22 lutego 2022 r. wizytę w Senacie złożyła delegacja Parlamentu Europejskiego,
w skład której wchodzili posłowie z Komisji
Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości
i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Komisji
Spraw Konstytucyjnych (AFCO). Europarlamentarzyści spotkali się z marszałkiem
Tomaszem Grodzkim, wicemarszałkinią
Gabrielą Morawską-Stanecką, a także senatorami z komisji: Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej oraz Nadzwyczajnej
ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy
służb specjalnych.
Jak wyjaśnił przewodniczący Komisji
Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości
i Spraw Wewnętrznych Juan Fernando López Aguilar, celem rozmów prowadzonych
przez delegację w Warszawie jest zebranie
informacji o stanie praworządności w Polsce, a także zweryfikowanie doniesień o wykorzystaniu systemu Pegasus. Zaznaczył,
że wskazują one na możliwość naruszenia
art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, stanowiącego, że niedopuszczalna jest
ingerencja władzy publicznej w korzystanie
z prawa do poszanowania życia prywatnego

i rodzinnego z wyjątkiem wypadków przewidzianych w ustawie i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie.
Podczas spotkania przewodniczący
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Bogdan Klich krytycznie
ocenił zmiany wprowadzone w ostatnich latach przez polski rząd i sejmową większość
w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Jego zdaniem Komisja Europejska powinna wzmocnić i przyspieszyć działania
w kwestii praworządności. Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka szczególną uwagę zwróciła na nieprawidłowości
związane z Trybunałem Konstytucyjnym,
a także odsuwanie od orzekania i oddelegowywanie do pracy w miejscowościach
odległych od miejsca zamieszkania sędziów, którzy przeciwstawiają się działaniom rządu zmierzającym do ograniczenia
niezawisłości sędziowskiej. Marszałek Tomasz Grodzki mówił o zagrożeniach dla
wolności mediów, czego wyrazem było
odrzucenie przez Senat ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. lex
TVN. Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej
inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w RP oraz reformy służb specjalnych
senator Marcin Bosacki poinformował,
że z dotychczasowych prac komisji wynika, iż system Pegasus jest wykorzystywany
w Polsce do inwigilowania obywateli, podczas gdy inne państwa stosują go do zagranicznej działalności wywiadowczej, a jego
zakupu, według Najwyższej Izby Kontroli
i Rzecznika Praw Obywatelskich, dokonano
w sposób niezgodny z prawem.

Wizyta przedstawicieli Parlamentu Europejskiego.
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Na zakończenie spotkania marszałek
Tomasz Grodzki ocenił, że Unia Europejska
musi stanowczo reagować na brak poszanowania praworządności i tendencję do autorytaryzmu wśród państw członkowskich.
Zadeklarował chęć dalszej współpracy Senatu z komisjami Parlamentu Europejskiego
i zapewnił, że demokratyczna większość Izby
wyższej dołoży wszelkich starań, aby przywrócić w Polsce praworządność.
Spotkanie z ministrem spraw
zagranicznych Ukrainy
30 marca 2022 r. marszałek Tomasz Grodzki przyjął ministra spraw zagranicznych
Ukrainy Dmytro Kułebę, któremu towarzyszyli deputowana Rady Najwyższej Mariana
Bezuhla z Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu oraz ambasador
Ukrainy w RP Andrij Deszczyca. W spotkaniu wzięli także udział wicemarszałkowie Gabriela Morawska-Stanecka i Bogdan
Borusewicz oraz wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
senator Marcin Bosacki.
Minister Dmytro Kułeba podziękował
za przyjęcie przez Senat ustaw mających
na celu pomoc Ukrainie, a także za rozpoczęcie przez Izbę prac legislacyjnych nad
projektem ustawy o niekaraniu polskich
ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy.
Marszałek Tomasz Grodzki, wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz i Gabriela

Morawska-Stanecka oraz senator Marcin
Bosacki wyrazili podziw dla bohaterskiej
postawy ukraińskich żołnierzy, obywateli i przedstawicieli władz, w tym parlamentarzystów i dyplomatów. Zapewnili
o wsparciu, jakiego zamierzają dalej udzielać Ukraińcom, wychodząc naprzeciw
potrzebom związanym z obroną niepodległości i integralności terytorialnej ich
państwa, a także ochroną ludności przed
zbrodniami popełnianymi przez rosyjskich
żołnierzy.
Podczas spotkania rozmawiano m.in.
o skuteczności sankcji nałożonych na Rosję
i Białoruś w związku z agresją na Ukrainę, a także kolejnych sankcjach, które powinny być wdrożone w najbliższym czasie.
Podkreślano potrzebę odcięcia Rosji możliwości pozyskiwania nowych środków
finansowych.

Wielostronne spotkania
międzyparlamentarne
20. Międzyparlamentarna Konferencja
ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony
25 lutego 2022 r. w Paryżu obradowała
20. Międzyparlamentarna Konferencja
ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bez-

Spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy.
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pieczeństwa i Obrony, w której uczestniczyli przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i UE senator Bogdan Klich
i senator Bogdan Zdrojewski z Komisji
Obrony Narodowej. Podczas konferencji
przyjęto deklarację potępiającą agresję Rosji
na Ukrainę. Parlamentarzyści potwierdzili w niej poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej
Ukrainy w jej granicach uznanych przez
społeczność międzynarodową. Wezwali też organy parlamentarne organizacji wielostronnych do potępienia inwazji
na Ukrainę i działań Federacji Rosyjskiej.
W deklaracji podkreślono też odpowiedzialność rosyjskich przywódców za wybuch
i konsekwencje tego konfliktu. Wezwano
Unię Europejską do nałożenia na Rosję
bezprecedensowych sankcji i udzielenia
wszelkiego wsparcia Ukrainie i uchodźcom z tego kraju. Parlamentarzyści wyrazili jedność i „niezłomne przywiązanie”
do wspólnych europejskich wartości, a także determinację do wzmocnienia solidarności z państwami członkowskimi położonymi
na zewnętrznych granicach Unii.

Wideospotkanie z przewodniczącym Rady Najwyższej
Ukrainy.

Wyrazili wsparcie dla bohaterskiego narodu ukraińskiego i zadeklarowali wolę wprowadzania dalszych sankcji na Rosję, a także
Białoruś. Wyrażali oburzenie brutalnością
działań wojennych, których ofiarami padają
cywile, kobiety i dzieci. Deklarowali udzielanie wszelkiej pomocy Ukraińcom, a także
poparcie na drodze Ukrainy do europejskiej
wspólnoty. Przewodniczący Rusłan Stefanczuk podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za słowa wsparcia, a „Europie za to, że stanęła u naszego boku i nam
pomaga”.
144. Zgromadzenie Unii
Międzyparlamentarnej

Senator Bogdan Klich podczas paryskiej konferencji
ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Wideospotkanie przewodniczących
parlamentów europejskich z Rusłanem
Stefanczukiem
Wicemarszałek Michał Kamiński 4 marca 2022 r. wziął udział w wideospotkaniu
przewodniczących parlamentów europejskich z przewodniczącym Rady Najwyższej
Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, zorganizowanym z inicjatywy przewodniczącej
Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Rozmówcy potępili niczym nieuprawioną agresję Rosji na niepodległą Ukrainę.

1 (21) – styczeń–marzec 2022 r.

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka i senator Margareta Budner wzięły
udział w 144. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej, którego najważniejszym
tematem była wojna w Ukrainie. Na zakończenie parlamentarzyści z całego świata przyjęli rezolucję potępiającą atak Rosji
na Ukrainę, naruszenie jej suwerenności
i integralności terytorialnej. Wezwali Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych i wycofania gróźb
związanych z postawieniem w stan gotowości arsenału atomowego. Przyjęcie deklaracji było możliwe m.in. dzięki zaangażowaniu
polskiej delegacji.
W swoim wystąpieniu podczas Zgromadzenia wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że to, co dzieje się na
Ukrainie, to niczym niesprowokowana i nieuzasadniona agresja wojskowa Rosji na ten
kraj. W jej ocenie stanowi ona rażące naruszenie zakazu użycia siły, wynikającego
z art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych.
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Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podczas
144. Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej.

Jak wskazała, Rosja jako stały członek Rady
Bezpieczeństwa ONZ powinna stać na straży Karty Narodów Zjednoczonych. „Tymczasem to Rosja zaatakowała Ukrainę, próbując
przejąć ziemię, władzę i majątek. Rosja nie
jest i nie może być już gwarantem bezpieczeństwa innych państw” – podkreśliła. Wicemarszałkini Senatu wskazała też, że Rosja
rażąco naruszyła porozumienie budapeszteńskie z 1994 r., na mocy którego Ukraina
dobrowolnie zrezygnowała z odziedziczonego po ZSRR arsenału nuklearnego w zamian
za gwarancję swojej suwerenności i integralności terytorialnej od Rosji, USA i Wielkiej
Brytanii. Według wicemarszałkini Gabrieli
Morawskiej-Staneckiej najważniejsze jest,
aby świat zrozumiał, że Ukraina jest ofiarą rosyjskiej agresji, i wszystkie działania,
które obecnie podejmuje, prowadzi na podstawie prawa do samoobrony, wynikającego
z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych.
Konferencja Przewodniczących
Parlamentów Unii Europejskiej
Marszałek Tomasz Grodzki 28–29 marca
2022 r. wziął udział w Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, która odbyła się

w słoweńskim Brdzie. Występując podczas
sesji poświęconej roli parlamentów w polityce kryzysowej i budowaniu odporności demokratycznych rządów, powiedział, że kiedy
wydawało się, iż świat wraca do normalności po pandemii koronawirusa, agresja Rosji
na wolną i niepodległą Ukrainę doprowadziła do wybuchu regularnej wojny na terytorium naszego sąsiada i związanego
z nią największego od końca II wojny światowej kryzysu humanitarnego w Europie.
„Do Polski przybyło już niemal 2,5 mln Ukrainek i Ukraińców, dla których moja ojczyzna
stała się bezpiecznym domem” – zaznaczył.
Podkreślił, że dokonana przy wsparciu Białorusi napaść Rosji to rażące pogwałcenie
norm prawa międzynarodowego i ogromne
zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa europejskiego, jak i światowego. Jak mówił, Rosja musi zapłacić za tę napaść, bo jeśli tak się
nie stanie, będzie to oznaczało przyzwolenie
na atakowanie słabszych oraz gwałcenie
praw i wolności suwerennych narodów. Marszałek Senatu przestrzegał, że konsekwencje
zburzenia ładu, ustanowionego po II wojnie światowej, będą dramatyczne i tragiczne. Dlatego kluczowa jest gotowość państw
członkowskich UE do współpracy wewnątrz
wspólnoty, współdziałania transatlantyckiego i mówienia jednym głosem. Wyrazem tego
są otwarte drzwi dla Ukrainy w UE. „Musimy czuwać nad rządami naszych państw,
by dopełniły tego zobowiązania” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki. Nawiązując
do tematu sesji, powiedział, że w czasach
nadzwyczajnych władza wykonawcza w naturalny sposób odgrywa rolę dominującą.
„Nie można jednak zapominać, że to władza
ustawodawcza daje rządowi do ręki narzędzia w postaci przepisów i aktów prawnych,
które służą realizacji określonych celów”

Uczestnicy Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE.
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– zaznaczył. Marszałek podkreślił, że obecnie dla Senatu priorytetem jest ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem naszego
kraju i pomocą Ukrainie, dlatego – mimo
różnic politycznych – współpracuje w tej
sprawie z Sejmem i rządem.
Drugiego dnia konferencji odbyła się sesja „Unia Europejska jako gwarant stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu w regionie
i poza nim”. Przewodniczący parlamentów
wysłuchali też wystąpienia on-line przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana
Stefanczuka, który apelował o zwiększenie
pomocy dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej
agresji i ludobójstwa, jakiego dopuszcza się
Rosja. Podziękował też za opiekę nad uchodźcami z Ukrainy.
W przyjętych konkluzjach przewodniczący parlamentów państw UE jednoznacznie potępili agresję Rosji na Ukrainę,
podkreślając, że stanowi ona rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Wezwali Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego
zaprzestania wszelkich działań wojennych,
a także natychmiastowego i całkowitego wycofania wszystkich sił zbrojnych z terytorium Ukrainy. Potępili również bezpośrednie
zaangażowanie Białorusi w rosyjską agresję
i umożliwianie ataków ze swojego terytorium i wezwali ten kraj do natychmiastowego zaprzestania udzielania pomocy siłom
rosyjskim.
Podczas konferencji marszałek Tomasz
Grodzki odbył szereg spotkań bilateralnych,
które zdominował temat rosyjskiej agresji na
Ukrainę. Z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą rozmawiał m.in.
o kwestiach związanych z relokacją uchodźców z Ukrainy i wsparciem finansowym dla
Polski i Polaków. Mowa była też o roli parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego w zakończeniu inwazji na Ukrainę.
Ten temat poruszono również podczas spotkania marszałka Senatu z przewodniczącą
Senatu Republiki Włoskiej Marią Elisabettą
Alberti Caselatti. Marszałek Tomasz Grodzki spotkał się także z przewodniczącym Izby
Reprezentantów i wiceprzewodniczącym
Senatu Irlandii – Seánem Ó Fearghaílem
i Owenem Josephem Reilly’m, z którymi
rozmawiał m.in. o sytuacji na Ukrainie,
wspólnym dziedzictwie kulturowym i Polakach mieszkających w Irlandii. Podczas
spotkania z przewodniczącym szwedzkiego
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Spotkanie marszałka Tomasza Grodzkiego z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.

Riksdagu Andreasem Norlénem poruszono m.in. kwestię pomocy dla uchodźców
z Ukrainy, a także przyspieszenia członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO. Marszałek
Tomasz Grodzki spotkał się ponadto z przewodniczącym parlamentu Królestwa Norwegii Masudem Gharahkhanim i pierwszą
wiceprzewodniczącą parlamentu Danii Karen Elleman.

Kontakty dwustronne
Światowa solidarność w obliczu wojny
na Ukrainie
Marszałek Tomasz Grodzki 1 marca 2022 r.
odbył wideorozmowę z przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją ČmilytėNielsen. Politycy rozmawiali o rosnącym
zaangażowaniu świata w starania o zakończenie wojny na Ukrainie. Mowa była
m.in. o dołączeniu Szwajcarii do działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową i wstrzymaniu zakupów rosyjskiego
węgla przez Chiny. Marszałek Senatu poinformował o ogromnej mobilizacji Polaków na
rzecz pomocy dla Ukrainy. Przewodnicząca
litewskiego Sejmu omówiła ustalenia, podjęte podczas spotkania przewodniczących
parlamentów Litwy, Łotwy, Estonii i Szwecji,
28 lutego 2022 r., w Rydze. Zgodzono się
m.in., że w obliczu agresji Rosji na Ukrainę
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Wideorozmowa z przewodniczącą litewskiego Sejmu.

koordynacja działań państw bałtyckich i nordyckich jest ważniejsza niż kiedykolwiek
przedtem.
Rozmowa marszałka Senatu
z przewodniczącą Parlamentu
Europejskiego
Szybkie wsparcie Polski dodatkowymi funduszami, niezależnymi od Krajowego Planu
Odbudowy, w związku z przyjęciem przez
nasz kraj uchodźców z Ukrainy było najważniejszym tematem rozmowy on-line
marszałka Tomasza Grodzkiego z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą
Metsolą 8 marca 2022 r. W ocenie marszałka
Senatu szybkie uruchomienie wsparcia finansowego, potrzebnego do obsługi ogromnej rzeszy uchodźców z Ukrainy, którzy
dotarli do Polski, jest kluczowe dla samorządów i organizacji pomocowych, a także rządu. Przewodnicząca PE zapewniła,
że w tej sprawie jest pełne zrozumienie
i wola wyrażona przez wielu europarlamentarzystów w kwestii wsparcia krajów
przyjmujących uchodźców. Jak podkreśliła,
to wspólne zobowiązanie Europy do wsparcia ludzi dotkniętych taką tragedią.
Tureckie doświadczenia w pomocy
uchodźcom
15 marca 2022 r. z inicjatywy strony tureckiej
odbyła się rozmowa telefoniczna marszałka Tomasza Grodzkiego z przewodniczącym Wielkiego Zgromadzenia Narodowego
Turcji Mustafą Şentopem. Dotyczyła przede wszystkim rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Politycy zgodzili się, że działania wojenne
prowadzone przez Federację Rosyjską stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego.
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W związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego ze strony prezydenta Władimira Putina i jego otoczenia
przewodniczący Mustafa Şentop zapewnił marszałka Senatu o jedności w ramach
NATO. Rozmawiano również o zarządzaniu kryzysem humanitarnym spowodowanym wojną i uchodźcach przybywających
z Ukrainy do Polski. Przewodniczący Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji
zadeklarował gotowość do podzielenia się
doświadczeniami swojego kraju związanymi z pomocą uchodźcom. Zapowiedział też
kontynuowanie zaangażowania Turcji w niesienie pomocy humanitarnej dla Ukrainy.
Politycy wyrazili wolę współpracy na poziomie parlamentarnym we wspieraniu
wysiłków mających na celu osiągnięcie pokoju w Ukrainie. Rozmowa dotyczyła także
współpracy dwustronnej i regionalnej, m.in.
z udziałem Polski, Turcji i Rumunii.

Rozmowa telefoniczna marszałka Tomasza Grodzkiego
z przewodniczącym Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji.

Przemówienie prezydenta Stanów
Zjednoczonych
W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa
w naszym regionie wizytę w Polsce złożył
prezydent USA Joe Biden. Marszałek Tomasz Grodzki, wicemarszałkowie i senatorowie 26 marca 2022 r. na Zamku Królewskim
w Warszawie wysłuchali jego przemówienia,
poświęconego głównie sytuacji w Ukrainie.
Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz
kolejny podkreślił znaczenie art. 5 Traktatu
Północnoatlantyckiego. „Chcę jasno powiedzieć, że w przypadku ruchów na Ukrainie
niech nikt nawet nie myśli o naruszeniu
choćby jednego centymetra terytorium
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NATO! Mamy święte zobowiązanie, wynikające z art. 5, by bronić każdego centymetra
terytorium NATO z całą siłą naszej zbiorowej
potęgi!” – mówił prezydent. W jego ocenie
wojna w Ukrainie jest dla Rosji „strategiczną porażką”. „Brutalna taktyka Rosji zamiast
złamać determinację Ukraińców, wzmocniła
ją. Zamiast podzielić NATO, Zachód jest teraz
silniejszy i bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek wcześniej. Rosja chciała zmniejszyć
obecność NATO na swojej granicy, ale teraz jest tu ponad 100 tys. żołnierzy amerykańskich oraz wszystkich innych członków
NATO” – wyliczał prezydent USA. „Moje
przesłanie do narodu ukraińskiego to przesłanie, które dziś przekazałem ukraińskim
ministrom spraw zagranicznych i obrony:
Jesteśmy z wami!” – oświadczył Joe Biden.
Dodał, że Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji, ponieważ wolni ludzie nie chcą
żyć w świecie beznadziei i ciemności.
Prezydent odniósł się też do pomocy udzielanej ukraińskim uchodźcom
przez Polskę. „Uderzyła mnie hojność Polaków, głębia ich współczucia, gotowość
świadczenia pomocy” – mówił. „Pomoc
uchodźcom nie jest czymś, co Polska albo
ktokolwiek inny powinien musieć robić
sam. Cały świat, wszystkie kraje, mają

Wystąpienie prezydenta USA na Zamku Królewskim
w Warszawie.

w tym odpowiedzialność” – zaznaczył. Prezydent USA mówił także o wnioskach z napaści Rosji na Ukrainę. Przede wszystkim
Europa musi uniezależnić się od paliw kopalnych Rosji. Zapewnił, że w tym procesie
pomogą Stany Zjednoczone. Prezydent USA
przywołał też słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w Warszawie w 1979 r.: Nie lękajcie
się!. „Było to przesłanie, które 30 lat temu
pomogło położyć kres sowieckim represjom
na centralnym obszarze Europy Wschodniej.
To przesłanie przezwycięży okrucieństwo
i brutalność tej niesprawiedliwej wojny”
– mówił prezydent.

szczegółowe informacje na temat wszystkich w ydarzeń międzynarodow ych
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.

Senat i Polonia
Senatorowie na Kongresie 60 Milionów
10–13 lutego 2022 r. marszałek Tomasz
Grodzki wraz z delegacją złożył wizytę
w Stanach Zjednoczonych, gdzie wziął udział
w odbywającym się w Miami Kongresie
60 Milionów – zjeździe Polonii z całego świata, którego celem były integracja i współpraca Polaków mieszkających zarówno
w ojczyźnie, jak i żyjących poza jej granicami. Marszałkowi Senatu towarzyszyli: wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka,
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przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera, przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator Kazimierz Kleina oraz wiceprzewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Robert Dowhan.
Podczas inauguracji Kongresu marszałek podkreślił, że „Senat zawsze jest otwarty i gotowy do współdziałania na rzecz
rozwoju sieci szerokich kontaktów i współpracy ze wszystkimi środowiskami polonijnymi za granicą”. Przypomniał, że senacka
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Wystąpienie marszałka Tomasza Grodzkiego podczas Kongresu 60 Milionów.

tradycja opieki nad Polonią sięga dwudziestolecia międzywojennego, a w 1989 r. odrodzonemu Senatowi przywrócono rolę
opiekuna Polaków za granicą. „Dlatego se-

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podczas
panelu „60 Milion Diplomacy Power”.

natorowie wspierają inicjatywy takie jak ta,
podejmowane przez ludzi, którzy dążą do
zjednoczenia środowisk polonijnych, podniesienia prestiżu Polski, naszej gospodarki, nauki i kultury w krajach, które wybrali
na swój nowy dom” – podkreślił.

Podczas Kongresu wicemarszałkini
Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział
w panelu „60 Milion Diplomacy Power”.
W swoim wystąpieniu skupiła się na zmianach, jakie zaszły w amerykańskiej Polonii
na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu
lat – od czasów, kiedy Polacy wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych „za chlebem”,
przez emigrację polityczną lat 80. XX w.
po współczesność.
13 lutego marszałek Tomasz Grodzki
oraz senatorowie Kazimierz Kleina i Robert
Dowhan spotkali się z uczniami i nauczycielami Szkoły Języka Polskiego w Pompano Beach. Rozmawiano m.in. o problemach
tamtejszej społeczności polonijnej, nauczaniu języka polskiego oraz kultywowaniu
polskiej kultury i tradycji. Wicemarszałkini
Gabriela Morawska-Stanecka i senator Beata Małecka-Libera spotkały się natomiast
z przedstawicielami Polonii w Miami. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych
delegacja Senatu odbyła także spotkania
z lokalnymi władzami.

szczegółowe informacje na temat opieki Senatu nad Polonią
dostępne są na stronie internetowej: www.senat.gov.pl.
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Przegląd wydarzeń
Czwarta dawka szczepionki przeciw
COVID-19 dla pacjentów po przeszczepach
Podczas posiedzenia parlamentarnych zespołów: ds. Transplantacji i ds. Dzieci, które odbyło się 5 stycznia 2022 r., zaapelowano
o jak najszybsze zaszczepienie 4. dawką
szczepionki przeciw SARS-CoV-2 pacjentów po przeszczepach, będących w trakcie
leczenia immunosupresyjnego, a także osób
oczekujących na przeszczep narządowy. Parlamentarzyści zwrócili się do Ministerstwa
Zdrowia o wydanie rozporządzenia umożliwiającego przeprowadzenie akcji szczepień
u tych pacjentów i ich współdomowników w najszybszym możliwym terminie.
Jak podkreślił marszałek Tomasz Grodzki,
tacy pacjenci znajdują się w grupie szczególnego ryzyka, ponieważ poddawani są
ciągłej immunosupresji, czyli celowemu obniżaniu odporności, tak aby przeszczepione narządy nie zostały odrzucone. Eksperci
zgodnie podkreślali, że u tej grupy pacjentów odpowiedź systemu immunologicznego
na 2 pierwsze dawki szczepionki była dużo
mniejsza niż u osób z wydolnym systemem
odpornościowym i dopiero 3. dawka umożliwiła uzyskanie pożądanego efektu. Dlatego w ich wypadku czwarta i kolejne dawki
szczepionki będą pełniły funkcję szczepienia
przypominającego.

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack.

Finansów oraz Rzecznika Finansowego, podjętych w związku z ofertą obligacji GetBack
SA, dystrybuowanych przez tę spółkę. Poszkodowani w aferze GetBack pytali o prace
nad powołaniem funduszu rekompensacyjnego na wypłatę odszkodowań poszkodowanym w aferach finansowych. Wskazywali też
na przewlekłość i zawieszanie cywilnych
postępowań sądowych w tych sprawach.
Apelowali o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej, umożliwiającej m.in. stosowanie
preferencyjnej opłaty sądowej przy pozwach
składanych przez poszkodowanych w aferze
GetBack, umożliwienie składania ich w miejscu zamieszkania, a nie tylko w Warszawie,
a także wydłużenie biegu przedawnienia
roszczeń do 10 lat od powstania szkody, a nie
– jak obecnie – do 3 lat.
Opieka nad chorymi z wrodzonymi
wadami serca

Posiedzenie parlamentarnych zespołów: ds. Transplantacji i ds. Dzieci.

Posiedzenie Senackiego Zespołu
ds. Spółki GetBack
Członkowie Senackiego Zespołu ds. Spółki
GetBack 10 stycznia 2022 r. zapoznali się
z informacją na temat działań Ministerstwa
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Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu
ds. Dzieci 14 stycznia 2022 r. w Senacie
było poświęcone modelowi opieki kardiologicznej – od płodu do dorosłego. Wybitni
lekarze z dziedziny kardiologii dziecięcej
i interwencyjnej u najmłodszych alarmowali,
że w tych specjalnościach mamy do czynienia z zapaścią kadrową. Przewodnicząca
Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci senator Alicja Chybicka zapowiedziała, że zespół
zwróci się do Ministerstwa Zdrowia o zorganizowanie spotkania kardiologów dziecięcych, parlamentarzystów i przedstawicieli
resortu w celu wpracowania rozwiązań, które uzdrowią sytuację tej branży medycyny.
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Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.

Podczas dyskusji postulowano uelastycznienie granicy wiekowej pacjentów przechodzących spod opieki kardiologów dziecięcych
do ośrodków dla dorosłych. Jak podkreślano,
pacjent z wadą wrodzoną serca wymaga opieki od urodzenia, a wobec rozwoju kardiologii
– właściwie już od etapu życia płodowego,
do śmierci. Konieczne jest stworzenie nowej
jakości postępowania z takimi pacjentami,
trudnymi do prowadzenia, m.in. ze względu na odległe w czasie problemy medyczne
i duże zróżnicowanie patologii zdrowotnych.

Janusz Wojciechowski, mimo wielu wyzwań
i trudności, jakie trzeba będzie pokonać,
by spełnić wymagania i ograniczenia Zielonego Ładu i nowej wspólnej polityki rolnej,
stanowi on szansę dla polskiego rolnictwa,
a także szansę na odwrócenie negatywnych
tendencji w europejskim rolnictwie. Apelował też o aktywne włączenie się w dyskusję nad krajowym planem strategicznym.
„Tyle Zielonego Ładu w polskim rolnictwie,
ile będzie go w krajowym planie strategicznym” – przekonywał. Wicepremier, minister
rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk
podkreślił, że krajowy plan strategiczny
przekłada polityczne założenia Zielonego
Ładu na możliwości polskiego rolnictwa.
W trakcie debaty zgłoszono szereg propozycji dotyczących wdrażania Zielonego Ładu
i kształtu krajowego planu strategicznego,
m.in. zmianę przepisów emerytalnych związanych z przekazywaniem gospodarstw rolnych czy wprowadzenie definicji aktywnego
rolnika, tak by pieniądze z dopłat bezpośrednich trafiały do osób użytkujących ziemię
na cele rolne, a nie jej właścicieli.
Młodzieżowe „Dialogi senackie”

Konferencja „Zielony ład – szanse
i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”
W Senacie 21 stycznia 2022 r. debatowano
na temat szans i zagrożeń, jakie niesie
dla polskiego rolnictwa Zielony Ład. Jak przekonywał europejski komisarz ds. rolnictwa

W Senacie odbyły 3 spotkania z cyklu „Dialogów senackich”, organizowanych z inicjatywy
grupy młodzieży szkół średnich, działającej
jako „Gadka Senacka”, we współpracy z Kancelarią Senatu, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,

Konferencja poświęcona szansom i zagrożeniom związanym z Zielonym Ładem.
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Uczestnicy debaty „Prawo i bezprawie”, 25 stycznia 2022 r.

Fundacją Wolna Szkoła oraz Protestem
z Wykrzyknikiem.
Pierwsza z cyklu debat „Prawo i bezprawie” odbyła się 25 stycznia 2022 r. Młodzież
interesowała się m.in. genezą powstania
i działania Fundacji Wolne Sądy, rolą Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”
w obronie niezależnych sądów, kryzysem
w sądownictwie i podporządkowywaniem
go politykom. Sędzia Igor Tuleya ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”
i mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik
z Fundacji Wolne Sądy wspólnie z marszałkiem Senatu zachęcali młodych ludzi
do aktywności, angażowania się w sprawy
obywatelskie, poszukiwania i zdobywania
wiedzy z różnych źródeł.
Dyskusję w czasie spotkania „Medycyna
i szarlataństwo”, 22 marca 2022 r., zdominowały kwestie związane z ruchami antyszczepionkowymi. Zdaniem prof. Cezarego
Szczylika z Europejskiego Centrum Zdrowia medycynę psuje polityka, a pandemia
stała się okazją do osiągania doraźnych zysków politycznych kosztem wiedzy naukowej, epidemiologii i wirusologii. W ocenie
marszałka Tomasza Grodzkiego polityka
w przeciwieństwie do medycyny nie niesie
ze sobą poczucia pokory i służby, a przecież
politycy powinni służyć obywatelom. Według
dr. Tomasza Sarosieka z LUXMED Onkologia
ruchy antyszczepionkowe kwestionują autorytety medyczne i osiągnięcia naukowe, solidaryzują się z Rosją przeciwko Ukrainie,
wywierają destabilizujący wpływ na polskie
społeczeństwo. Odpowiadając na pytanie,
dlaczego ludzie wierzą w szarlatanerię i teorie spiskowe, eksperci wskazywali na błędy wychowawcze popełniane przez rodziców
i brak edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. Jak wskazywali, szarlataństwo to forma oszustwa, które powinno być karalne,
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ścigane z urzędu przez prokuratorów i izby
lekarskie.
„Uchodźcy i nacjonaliści” to temat
3. spotkania, które odbyło się 30 marca
2022 r. Młodzi ludzie pytali ekspertów
– prof. Macieja Duszczyka z Ośrodka Badań nad Migracjami i Natalię Gebert z Inicjatywy Dom Otwarty o sprawy związane
z reakcją Polaków na konieczność pomocy
uchodźcom z dotkniętej wojną Ukrainy. Interesowało ich, co sprawiło, że tak chętnie
ruszyliśmy z pomocą, co robić, by Ukraińcy
czuli się swobodnie i dobrze w naszym kraju.
Jak podkreślali eksperci, w Polsce nie ma zamkniętych obozów dla uchodźców z Ukrainy.
Na razie staramy się zaspokoić ich podstawowe potrzeby, ale w przyszłości trzeba będzie
pomyśleć o tym, by zapewnić im normalne
życie. Wskazywano, że dobrym rozwiązaniem byłyby wewnątrzkrajowa relokacja
uchodźców, a także relokacja do krajów europejskich, które są gotowe przyjąć wiele osób.
Praktyki dyskryminacyjne i strategie walki
z nierównością płci w sporcie
O aktualnej sytuacji kobiet w sporcie, stosowanych wobec nich praktykach dyskryminacyjnych w zakresie polityki płacowej
i reprezentatywności w związkach sportowych, a także o strategiach walki z nierównością płci debatował 25 stycznia 2022 r.
Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet.
Wskazywano m.in. na szkodliwy wpływ
stereotypu o sporcie jako typowo męskim
zajęciu na umacnianie się mechanizmów
dyskryminacyjnych, praktyk wykluczania i marginalizowania kobiet w sporcie.
Jak pokazują badania, powodem gender
gap jest przede wszystkim płciowa socjalizacja do sportu, w efekcie której dziewczynki uprawiają mniej dyscyplin i szybciej
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rezygnują z uprawiania sportu. Z powodu
braku odpowiednich uregulowań i systematycznych działań na rzecz zmniejszania nierówności oraz ułatwienia kobietom
funkcjonowania w sporcie polskie instytucje
sportowe są nadmiernie zmaskulinizowane,
a zawodniczki niewystarczająco reprezentowane w związkach sportowych.
Posiedzenie parlamentarnych zespołów:
ds. Transplantacji i ds. Dzieci
W ramach obchodów ogólnopolskiego Dnia
Transplantacji na wspólnym posiedzeniu
w Senacie 27 stycznia 2022 r. zebrały się
Parlamentarny Zespół ds. Transplantacji
i Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. Obrady
poprzedziło otwarcie wystawy „Bioniczna rewolucja”, na której zaprezentowano
zdjęcia mikroskopowe, wykonane w laboratorium Fundacji Badań i Rozwoju Nauki

podczas prac nad 3D biodrukowaną bioniczną trzustką, innowacyjną terapią, która ma
zrewolucjonizować leczenie cukrzycy. Podczas posiedzenia swoją działalność przedstawiły organizacje pozarządowe, wspierające
pacjentów po przeszczepach, a także Rada
Organizacji Pacjentów, organ opiniodawczo-doradczy Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wskazywano m.in. na brak dostępu do badań
diagnostycznych w miejscu zamieszkania
i pomocy psychologicznej, potrzebę dalszej
edukacji lekarzy i społeczeństwa w zakresie
transplantacji. Specjaliści transplantolodzy
przedstawili programy transplantacji serca,
płuc, nerek, wątroby i szpiku. Zaprezentowali nowoczesne rozwiązania, takie jak bioniczna trzustka czy przeszczepy transgeniczne.
W ocenie specjalistów transplantacja w dotychczasowej formie nie rozwiąże problemu
niedoboru narządów do przeszczepu, dlatego
trzeba wyjść poza istniejące techniki, czego
przykładem są prace nad bioniczną trzustką.
Stanowisko Rady Gospodarczej
przy Marszałku Senatu RP w sprawie
utraty reputacji ekonomicznej Polski
„Chaos związany z wprowadzaniem Polskiego Ładu, wysoka inflacja, ogromny wzrost
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej to niekorzystne zjawiska w polskiej gospodarce, które mają wpływ na utratę przez

Uczestnicy posiedzenia parlamentarnych zespołów: ds. Transplantacji i ds. Dzieci.
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Polskę reputacji i wiarygodności ekonomicznej” – ocenili w swoim stanowisku członkowie Rady Gospodarczej przy Marszałku
Senatu RP wraz z grupą ekonomistów. Zwrócili też uwagę na opóźnione i nieczytelne
działania NBP, przyczyniające się do zwiększenia inflacji, będącej de facto dodatkowym
silnie degresywnym podatkiem. Wskazali
również na finansowanie wydatków publicznych z pozabudżetowych funduszy będących
poza kontrolą parlamentu i brak wiarygodnych szacunków wpływu Polskiego Ładu
na gospodarkę, budżet państwa, budżety samorządów i gospodarstw domowych
oraz katastrofalnie niski poziom legislacji i konsultacji przy jego wprowadzaniu.
Podkreślili też eskalację konfliktu z Unią
Europejską i wskazali na potrzebę przestrzegania konstytucyjnej zasady praworządności.
„Jeśli jest podważana, to podważany jest cały
porządek normatywny. Kiedy reguły przestają praktycznie obowiązywać i zanikają
wynikające z nich ograniczenia, rezultatem jest niska wiarygodność ekonomiczna
państwa, prowadząca nieuchronnie do nierównowagi makroekonomicznej i obniżenia
potencjału gospodarczego” – napisano w stanowisku Rady.
Debata na temat zmian w systemie
edukacji
„Aktualne zmiany w systemie edukacji – reforma czy deforma?” – na ten temat dyskutował Senacki Zespół ds. Zrównoważonego
Rozwoju 2 lutego 2022 r. Zdaniem uczestników posiedzenia mamy do czynienia
z deformą, która cofa nasz system oświatowy o wiele lat. Podstawowym jej celem
jest ukształtowanie „nowego człowieka”
– biernego i podporządkowanego władzy.
W opinii przewodniczącego Senackiego
Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego nowelizacja prawa oświatowego, tzw. lex Czarnek,
nie rozwiązuje żadnych problemów, stwarza jedynie nowe, a obecnej władzy chodzi
wyłącznie o zastąpienie otwartego umysłu
zamkniętym, zalęknionym, podporządkowanym rządzącym. Proponowane rozwiązania ograniczają prawa uczniów, rodziców,
nauczycieli, a także samorządów stanowiących organy założycielskie placówek oświatowych. Według byłej minister edukacji
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Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego
Rozwoju.

posłanki Krystyny Szumilas rekomendowane zmiany to demolowanie systemu edukacji, budowanego w wolnej Polsce od 30 lat,
a także ograniczanie inicjatywy młodych ludzi i samorządów terytorialnych.
Posiedzenie Senackiego Zespołu
ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
O chaosie podatkowym, niestabilności prawa, skokowym wzroście cen energii i sytuacji przedsiębiorstw z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce
u progu 2022 r. debatował 11 lutego 2022 r.
Senacki Zespół ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jak wskazywano, małe i średnie firmy stanowią 99,8% przedsiębiorstw
zarejestrowanych w Polsce, z czego aż 97%
to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające
do 10 pracowników, a zaledwie 0,2% firm
to wielkie koncerny czy holdingi. Tymczasem większość polskiego prawa, zwłaszcza
prawo pracy, powstało z myślą o największych podmiotach.
Zespół dyskutował o niestabilności systemu podatkowego, chaosie wywołanym wprowadzeniem Polskiego Ładu,
skokowym wzroście cen energii elektrycznej i gazu. Uczestnicy debaty postulowali
zwiększenie produkcji energii odnawialnej

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.
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i prosumenckiej oraz zmiany w prawie energetycznym, które w ich ocenie służy obecnie
głównie dużym i monopolistycznym podmiotom. Apelowali także o wprowadzenie
ustawowego obowiązku konsultacji społecznych projektowanych regulacji prawnych.
Najwięcej postulatów dotyczyło uchylenia
lub przynajmniej zawieszenia przepisów
Polskiego Ładu.
Innowacyjne rozwiązania w gospodarce
wodno-ściekowej
Podczas konferencji „Gospodarka wodno-ściekowa – innowacyjne rozwiązania technologiczne”, zorganizowanej w Senacie
15 lutego 2022 r. przez komisje: Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Środowiska, zaprezentowano najnowsze technologie umożliwiające
powtórne wykorzystanie wody ze ścieków
czy utylizację osadów ściekowych. Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją
na temat realizacji inwestycji dotyczących
wodociągów i kanalizacji finansowanych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014–2020 oraz w latach 2021–2022. Omówiono też rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z 25 maja
2020 r. w sprawie minimalnych wymogów
dotyczących ponownego wykorzystania
wody. Przedstawiono informację o finansowaniu inwestycji z zakresu gospodarki
wodnej przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy konferencji zapoznali się również

Konferencja poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom
technologicznym w gospodarce wodno-ściekowej.

z przykładami różnych technologii odzyskiwania wody, energii i biogenów ze ścieków,
które są stosowane w Polsce.
Wystawa „Władysław Bartoszewski.
Pod tym samym Niebem”
„Władysław Bartoszewski pełnił wiele funkcji – był senatorem, ministrem, ambasadorem, ale przede wszystkim był świadkiem
i uczestnikiem historii” – mówił marszałek Tomasz Grodzki, otwierając w Senacie
16 lutego 2022 r. wystawę „Władysław Bartoszewski. Pod tym samym Niebem”, przygotowaną z inicjatywy senator Haliny Biedy
w ramach obchodów Roku Władysława Bartoszewskiego, ustanowionego przez Senat.
W ocenie marszałka Senatu swoją postawą i cierpieniem w latach wojny i komunizmu Władysław Bartoszewski zbudował

Otwarcie wystawy poświęconej Władysławowi Bartoszewskiemu.
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wyjątkowy autorytet moralny. Zdaniem jego
syna, posła Władysława Teofila Bartoszewskiego przyzwoitość, mająca źródło w głębokiej wierze chrześcijańskiej, przyświecała
jego ojcu przez całe życie.
Debata na temat reformy systemu
oskarżenia publicznego

Inauguracyjne posiedzenie senackiego Zespołu ds. Sanacji Systemu Oskarżania Publicznego w Polsce.

17 lutego 2022 r. w Senacie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Senackiego Zespołu
ds. Sanacji Systemu Oskarżania Publicznego w Polsce. Jak podkreśliła jego przewodnicząca wicemarszałkini Gabriela Morawska
Stanecka, celem podejmowanych prac będzie
reforma systemu oskarżenia publicznego.
Senatorowie zajmą się funkcjonowaniem
prokuratury i innych organizacji, które mogą
występować jako oskarżyciele publiczni. Wicemarszałkini Senatu zapowiedziała przeprowadzenie analizy tego, które instytucje,
oprócz Najwyższej Izby Kontroli, powinny
otrzymać takie uprawnienia. W ocenie wicemarszałka Bogdana Borusewicza przebudowa prokuratury powinna być całkowita
i nie może polegać na powrocie do poprzedniego modelu, gdyż prokurator powinien
być niezależny i niezawisły w swoich decyzjach. Wicemarszałek zaproponował m.in.
powołanie sędziów śledczych, tak aby prokuratorzy mogli się skupić na występowaniu
przed sądami, a nie na prowadzeniu śledztw.
Za potrzebą reformy i przywrócenia niezależnej prokuratury opowiedzieli się także
wiceprzewodniczący zespołu – senatorowie
Magdalena Kochan i Krzysztof Kwiatkowski.
Skutki Polskiego Ładu dla emerytów
„Emeryci w obliczu Polskiego Ładu i szalejącej inflacji” – to temat posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju,
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które odbyło się 18 lutego 2022 r. Eksperci
z Instytutu Emerytalnego i Uniwersytetu
Warszawskiego za niekorzystne dla emerytów uznali tzw. zerowy PIT czy przeliczanie emerytury raz w roku. Postulowali
wprowadzenie rozwiązań systemowych, zapewniających przejrzystość i przewidywalność systemu emerytalnego. Zgodzili się,
że im częstsze są waloryzacje emerytur, tym
emeryci mniej tracą, ale to rozwiązanie kosztowne dla budżetu państwa. Dlatego trzeba
szukać w naszym systemie ubezpieczeń
społecznych mechanizmu podwyższającego
świadczenia w celu urealnienia ich wartości,
np. wprowadzić waloryzację emerytur i rent
także we wrześniu, gdy inflacja przekroczy
2,5%. Takie rozwiązanie mogłoby być alternatywą dla tzw. czternastki, będącej, według ekspertów, najgorszym rozwiązaniem,
ponieważ promuje osoby, które wniosły
do systemu emerytalnego najmniej. Eksperci krytycznie ocenili tzw. zerowy PIT
dla osób w wieku emerytalnym, mający zachęcać do dłuższej pracy. Według nich to
przede wszystkim „ulga dla zamożnych seniorów, którzy nie wybierają się na emeryturę”. Dlatego bardziej opłaca się pracować
i pobierać emeryturę niż korzystać z tzw.
zerowego PIT.

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego
Rozwoju, 18 lutego 2022 r.

Konferencja poświęcona patronowi
harcerstwa polskiego
„Ta konferencja jest po to, aby «Wicek» stał
się naszym bliskim świętym, takim kumplem, który pomaga w trudnych chwilach.
W swoim życiu dokonał wiele dobrego,
nie możemy lekceważyć jego poświęcenia.
Warto zadać sobie pytanie, czy potrafimy
być tacy jak on” – mówił przewodniczący
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator
Kazimierz Wiatr 24 lutego 2022 r., otwierając w Senacie konferencję „20. rocznica
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Konferencja w 20. rocznicę ustanowienia bł. Stefana Frelichowskiego patronem ZHP.

ustanowienia bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego”, zorganizowaną przez komisję nauki,
Senacki Zespół ds. Wychowania Młodego Pokolenia oraz Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce i poza Granicami Kraju. Jak
podkreślił siostrzeniec Stefana Wincentego
Frelichowskiego Zygmunt Jaczkowski, koledzy wujka z obozu w Dachau wspominali go
jako swojego ojca duchowego, który wspierał
współwięźniów, traktował obóz jak parafię
i jej służył. W ocenie biskupów – zarówno
toruńskiego Wiesława Śmigiela, jak i polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza – Stefan Wincenty Frelichowski to bliski
święty, patron na czasy współczesne, który
może być orędownikiem pokoju i pojednania. „Harcerstwo jest poligonem trudnych
cnót” – te słowa papieża Jana Pawła II stanowią, zdaniem ks. Sławomira Odera, postulatora procesu beatyfikacyjnego Stefana
Wincentego Frelichowskiego, bezpośrednie
nawiązanie do jego postawy, bo całym życiem ucieleśniał ideał harcerza.

– zapewnił 3 marca 2022 r., podczas posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, jego przewodniczący
senator Krzysztof Kwiatkowski. Jak poinformował, wspólnie z przewodniczącym Komisji Podatkowej Business Center Club
prof. Adamem Mariańskim wystosowali
list do premiera z propozycjami rozwiązań
podatkowych wspierających pomoc humanitarną dla osób przybywających z Ukrainy do Polski, a także pomoc wysyłaną
do tego kraju. Propozycje mają także wspomóc polskich przedsiębiorców, którzy poniosą straty z powodu przerwania współpracy
na skutek działań wojennych. Podczas obrad
dyskutowano też o niezbędnych zmianach
podatkowych w Polskim Ładzie. W opinii
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego należy
zostawić korzystne zmiany, część przepisów

Propozycje rozwiązań legislacyjnych
i instytucjonalnych wspierających
pomoc Ukrainie
„Senat jest gotowy do pracy nad rozwiązaniami legislacyjnymi i instytucjonalnymi wspierającymi pomoc dla Ukrainy”
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wymaga poprawek, inne zaś należy uchylić,
bo nie nadają się do poprawienia. W nowej
ustawie należy zostawić takie rozwiązania
jak podniesienie rzeczywistej kwoty wolnej
od podatku, czyli nieobciążonej składką
zdrowotną, i podniesienie progu podatkowego. Należy poprawić sposób rozliczania osób
samotnie wychowujących dzieci czy ulgi
na badania i rozwój. Bezwzględnie należy
natomiast uchylić przepisy dotyczące m.in.
minimalnego podatku, ukrytej dywidendy
czy zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych.
„W stronę historii kompletnej. Perspektywa
kobiet”
7 marca 2022 r. w Senacie odbyła się konferencja poświęcona kobiecej perspektywie
w badaniach historycznych. Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła
bohaterstwo i cierpienie kobiet ukraińskich
w czasie wojny toczącej się w ich kraju.
Rozważania historyczne o sile i aktywności kobiet uczestniczki debaty dedykowały
kobietom – uciekinierkom z Ukrainy, które
w Polsce szukają bezpiecznego schronienia.

Wideokonferencja poświęcona kobiecej perspektywie
w badaniach historycznych.

Apel o dopuszczenie stosowania w Polsce
leku dla chorych z deficytem odporności
Podczas posiedzenia połączonych zespołów parlamentarnych: ds. Dzieci i ds.
Transplantacji oraz Senackiego Zespołu –
Zdrowie Polaków, 7 marca 2022 r., zaapelowano o jak najszybsze dopuszczenie użycia
w Polsce leku Evusheld, służącego profilaktyce pre-ekspozycyjnej dla pacjentów,
którzy nie wytworzyli odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę przeciw COVID-19.
Jak podkreśliła przewodnicząca Parlamentarnego ds. Dzieci senator Alicja Chybicka,
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Posiedzenie zespołów parlamentarnych: ds. Dzieci
i ds. Transplantacji oraz Senackiego Zespołu – Zdrowie Polaków.

to bardzo niewielka grupa osób; na podaniu leku skorzystają chorzy na nowotwory,
po przeszczepach, w trakcie chemioterapii
i radioterapii czy ze stwardnieniem rozsianym, pacjenci z niedoborami odporności,
których układ odpornościowy nie generuje
wystarczającej odpowiedzi immunologicznej
nawet po otrzymaniu wszystkich zalecanych
dawek szczepionki. O zastosowanie importu interwencyjnego i jak najszybsze dopuszczenie użycia tego leku w naszym kraju
apelował m.in. Grzegorz Perzyński, prezes
Fundacji „Transplantacja Liver Strong”.
Pozytywną ocenę przedstawili eksperci,
m.in. prof. Piotr Rzymski z Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, który poinformował, że badania nad Evusheld wykazały jego
80-procentową skuteczność w ciągu 6 miesięcy po zastosowaniu. Podczas posiedzenia
rozmawiano również o aktualnych problemach podstawowej oraz nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej. Dyskusję zdominowała
sytuacja związana z napływem uchodźców
z Ukrainy. W ocenie ekspertów uregulowania wymaga kwestia refundacji leków,
dokumentacji medycznej czy szczepień
ukraińskich dzieci. Na ogrom zadań związanych z objęciem opieką medyczną uchodźców nakładają się problemy, z którymi
po 2 latach pandemii zmaga się medycyna
rodzinna, dotyczące tzw. długu zdrowotnego
czy powikłań pocovidowych.
Wystawa „Felix Cassubia. Òd Gduńska tu
– jaż do Roztoczi bróm!”
„Chwalebna, ale i trudna historia Kaszub i narodu kaszubskiego przewijała się
i przeplatała z historią całej Polski. Nie ma
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lepszego opisu niż słynne powiedzenie: nie
ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Polśczi.
Te narody są ze sobą splecione, a to (…) kreuje różnorodność, kreatywność, (…) rzeczy,
które w zhierarchizowanych i sformalizowanych społeczeństwach być może nie miałyby miejsca” – mówił marszałek Tomasz
Grodzki, otwierając 9 marca 2022 r. wystawę
„Felix Cassubia. Òd Gduńska tu – jaż do Roztoczi bróm!”.
Wystawę, która nawiązywała do 65. rocznicy odrodzenia ruchu kaszubskiego,
zaprezentowano w Senacie z inicjatywy
przewodniczącego Kaszubskiego Zespołu
Parlamentarnego senatora Kazimierza Kleiny. Ekspozycja, którą przygotowały Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Muzeum Kaszubskie
w Kartuzach oraz Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni, ukazywała historię Kaszubów
od czasów plemiennych do współczesności.

„Już pierwszego dnia wojny było jasne
dla Ukraińców i Polaków, że między nami nie
ma jakichkolwiek granic – fizycznych, historycznych, osobistych, ludzkich. (…) ukraińska duma i polski honor, ukraińska śmiałość
w bojach i polska szczerość wspierają się, pozwalają nam powiedzieć, że między naszymi
narodami jest już pokój, pokój między rodzinami, między braćmi” – mówił prezydent
Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który połączył się z parlamentarzystami przez internet. „I chciałbym, by te słowa poczuli nasi
wschodni sąsiedzi” – dodał.
Prezydent Andrzej Duda mówił z kolei,
że nikt lepiej nie zrozumie bólu i cierpienia
narodu ukraińskiego od Polaków, doświadczonych tragiczną historią XX w. „Dlatego
właśnie stąd, z Polski, z Warszawy nieustająco płynie do całego wolnego świata apel: nie
możemy dopuścić, by Rosja podbiła wolną,
niepodległą i demokratyczną Ukrainę. Musimy zwiększyć wysiłki i wsparcie dla walczącego narodu ukraińskiego. Niech Kijów
i inne ukraińskie miasta nie podzielą losu
zburzonej Warszawy” – mówił prezydent.
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił o obronie Polski przez NATO
w wypadku zagrożenia. Podkreślił, że wojna
na Ukrainie ma wpływ na bezpieczeństwo
Europy i ład światowy.

Uroczyste zgromadzenie posłów
i senatorów z okazji 23. rocznicy
wejścia Polski do NATO
11 marca 2022 r. odbyło się uroczyste
zgromadzenie posłów i senatorów z okazji 23. rocznicy wejścia Polski do NATO.
Współprowadzący obrady marszałek Tomasz Grodzki odczytał uchwałę, przyjętą
z tej okazji w jednakowym brzmieniu przez
Sejm i Senat. Posłowie i senatorowie apelują w niej do rządów i parlamentów państw
członkowskich NATO oraz państw stowarzyszonych o kontynuowanie solidarnych
działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa światowego oraz do zdecydowanego
przeciwdziałania rosyjskiej agresji i łamaniu
podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w tym humanitarnego.
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Skuteczna pomoc psychologiczna
dla nieletnich
11 marca 2022 r. w Senacie odbyło się posiedzenie parlamentarnych zespołów:
ds. Młodzieży oraz ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, poświęcone lukom prawnym w dostępie osób nieletnich
do opieki psychologicznej. Jak wskazał
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o zawodzie psychologa, bez której nie da się
rozwiązać podnoszonych problemów.
Elektroprosumeryzm szansą
na niezależność energetyczną

Posiedzenie parlamentarnych zespołów: ds. Młodzieży
oraz Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży.

przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży senator Jerzy Wcisła, chodzi o to, by pomóc dzieciom i młodzieży
otrzymać wsparcie w kryzysie, i aby nie
przeszkadzało w tym obowiązujące prawo. Podczas debaty podkreślano m.in.,
że dzieci i młodzież muszą otrzymać pomoc
jak najszybciej i najbliżej ich miejsca zamieszkania, a prawo nie może tego utrudniać. Wskazywano na konieczność edukacji
rodziców w zakresie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla ich dzieci, bo kryzys, jakiego one doświadczają, dotyka całą
rodzinę. Jak mówiono, wsparcia będą też potrzebowały dzieci i młodzież z Ukrainy, uciekające przed wojną i mające traumatyczne
doświadczenia. Postulowano, aby zapewnić
im opiekę w ich ojczystym języku, np. korzystając z ukraińskich psychologów i lekarzy,
których wielu znalazło się wśród uchodźców.
Apelowano ponadto o uchwalenie ustawy

14 marca 2022 r. w Senacie odbyła się konferencja „Użytkowanie sieci i budowa elektrowni biogazowych – klucz do autonomizacji
względem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jednostek samorządu terytorialnego (do 500 tys. mieszkańców) w trybie
transformacji on/off grid”, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Prawa
Elektrycznego w ramach cyklu konferencji
poświęconych nowemu prawu elektrycznemu w kontekście budowy kryzysowej
energetycznej odporności elektroprosumenckiej. W ocenie uczestników debaty szansę
na zbudowanie gospodarki energetycznej odpornej na wahania polityczne i ekonomiczne stanowi elektroprosumeryzm,
co stało się szczególnie widoczne w obliczu ostatnich dramatycznych wydarzeń
na Ukrainie. Jak podkreślano, transformacja energetyczna w kierunku prosumeryzmu
wpłynie korzystnie na konkurencyjność,
bezpieczeństwo i ochronę dostaw. „To jest
kierunek, w którym powinniśmy pójść,
by zapewnić sobie samowystarczalność
energetyczną” – przekonywał przewodniczący zespołu senator Stanisław Lamczyk.
Zapowiedział przygotowanie 3 projektów
ustaw pilotażowych do prawa elektrycznego
dotyczących dostępu do informacji, rynków
technicznych i zasobów.

Konferencja poświęcona elektroprosumeryzmowi.
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Odsłonięcie portretu Krystyny Bochenek
„Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere – (…)
na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla
siebie. Z dumą odsłaniamy portret osoby,
która tak właśnie żyła” – powiedział marszałek Tomasz Grodzki 14 marca 2022 r.,
podczas uroczystości odsłonięcia w Senacie
portretu wicemarszałek Izby VII kadencji
Krystyny Bochenek, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Uroczystość zorganizowano z inicjatywy senator Haliny Biedy
i Stowarzyszenia Krystyn im. Krystyny
Bochenek z Katowic. Wzięły w niej udział
przedstawicielki stowarzyszenia w ramach
XXV Ogólnopolskiego Zjazdu pod hasłem

„Krystyna – imię, które łączy. Kobiety przeciwko wojnie”. W uroczystości uczestniczyła również Magdalena Bochenek, córka
śp. Krystyny Bochenek.
Konferencja „Anatomia władzy
i nowa prawica”
14 marca 2022 r. w Senacie odbyła się konferencja „Anatomia władzy i nowa prawica”,
poświęcona nowej książce prof. Aleksandra
Halla. Jak podkreślił marszałek Tomasz
Grodzki, Aleksander Hall przedstawił diagnozę obecnej sytuacji społeczno-politycznej, stanowiącą doskonały punkt wyjścia
do dyskusji, która odbywa się w szczególnym

Konferencja „Anatomia władzy i nowa prawica”.
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czasie wojny toczącej się za naszą granicą
na Ukrainie. „Pan profesor słusznie zauważył, że dziś jak mało kiedy potrzebujemy
działań opartych na porozumieniu ponad
podziałami partyjnymi i światopoglądowymi. Dlatego warto skupić się na przełamywaniu tych podziałów, szukaniu wspólnego
mianownika wywodzącego się choćby ze
zdrowej myśli konserwatywnej, głęboko zakorzenionej w polskiej tradycji historycznej
i politycznej” – wskazywał marszałek Senatu. Podczas dyskusji przedstawiciele środowisk akademickich i eksperci rozmawiali
o pojęciu patriotyzmu i postawach, które są
jego realizacją we współczesnym świecie.
Jak wskazywano, wojna tocząca się tuż przy
polskiej granicy zmienia naszą optykę i determinuje wewnętrzne zmiany.
Wyzwania dla sektora gospodarki
wodno-ściekowej

Konferencja poświęcona wyzwaniom dla sektora gospodarki wodno-ściekowej.

Podczas konferencji „Wyzwania dla sektora
gospodarki wodno-ściekowej w dobie Zielonego Ładu”, 18 marca 2022 r., w Senacie
zaprezentowano raport o stanie gospodarki
ściekowej w Polsce. Omówiono także kwestie bezpieczeństwa wodnego i niezbędnych
zmian, m.in. w prawie wodnym. W ocenie
przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu senatora Stanisława Gawłowskiego, aby sprostać celom stawianym
przez unijne dyrektywy, potrzeba ponad
20 mld zł, dlatego polskie gminy same nie
poradzą sobie z tym problemem. Z raportu
o stanie gospodarki ściekowej w Polsce „Dbając o bezpieczeństwo wodne. Rzeczywistość,
potrzeby, zagrożenia” wynika, że w naszym
kraju do środowiska trafia nielegalnie 93,5%
ścieków, a gminy nie kontrolują w pełni
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stanu infrastruktury wodno-ściekowej.
Utracone z tego powodu korzyści finansowe
to ok. 4 mld zł. Raport przypomina też
o wysokich karach za łamanie przez Polskę dyrektywy ściekowej, dlatego potrzebne
są działania w celu pilnego wdrożenia zmian
w prawie wodnym i ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, a także
jak najszybsze doprowadzenie aglomeracji
do zgodności z dyrektywą ściekową. Trzeba też pamiętać o transpozycji do grudnia
2022 r. dyrektywy z 2020 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Konferencja z okazji 80. rocznicy wyjścia
armii Andersa z „nieludzkiej ziemi”
„Trudno uwierzyć w to, co dzieje się
na Ukrainie. Jako córka gen. Andersa,
nie miałam żadnych wątpliwości, że prędzej
czy później dojdzie do tego. Mój ojciec mówił, że cień Rosji padł na świat” – mówiła
w Senacie 22 marca 2022 r. ambasador RP
we Włoszech Anna Maria Anders podczas
konferencji „W 80. rocznicę wyjścia żołnierzy armii Andersa z «nieludzkiej ziemi»”,
zorganizowanej przez Komisję Obrony Narodowej we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego
i I.J. Paderewskiego pod patronatem wicemarszałka Marka Pęka. W ocenie Anny Marii Anders na historię II wojny światowej
trzeba patrzeć przez pryzmat tego, co dzieje
się dzisiaj. Także zdaniem wicemarszałka
Marka Pęka losy żołnierzy Andersa należy
postrzegać w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Podczas konferencji przypomniano historię sowieckich wywózek Polaków w latach
1939–41. Jak wskazywano, utworzenie polskiego wojska, złożonego z żołnierzy zwolnionych z sowieckich łagrów, umożliwił
układ Sikorski – Majski z 1941 r. Pomiędzy
marcem a sierpniem 1942 r. do Iranu ewakuowano 115 tys. osób, w tym 40 tys. kobiet
i 18 tys. dzieci, często sierot. Było to możliwe dzięki determinacji i osobistym staraniom gen. Władysława Andersa. Oceniono,
że gen. Anders był symbolem niepodległości przynajmniej dla 3 pokoleń Polaków jako
ten, który uratował z Sowietów tysiące Polaków, jako zwycięzca spod Monte Casino i ten,
który nie zgadzał się na ustrój komunistyczny w Polsce i pojałtański ład geopolityczny.
Władze komunistyczne w Polsce i ZSRR
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starały się go ośmieszyć, prowadziły akcje
dyfamacyjne, ukazując generała jako symbol polskiego antysemityzmu, reakcjonistę
i ślepego krytyka Sowietów.

że droga prof. Geremka wiodła przez demokratyczną opozycję czasów PRL, Sierpień
‘80, Okrągły Stół i budowanie nowej, demokratycznej Polski po 1989 r. „Bronisław
Geremek był głęboko przekonany – i miał
rację – że główną gwarancją bezpieczeństwa Polski jest nasza utrwalona obecność
w NATO i Unii Europejskiej, a także zacieśnianie więzów transatlantyckich” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki. Wystawa
została zorganizowana z inicjatywy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senatora Bogdana
Klicha, a przygotowana przez Kancelarię
Senatu we współpracy z Fundacją Centrum
im. Profesora Bronisława Geremka z okazji
ogłoszenia przez Senat 2022 r. Rokiem Bronisława Geremka.

Wystawa poświęcona Bronisławowi
Geremkowi
Otwierając 23 marca 2022 r. w Senacie
wystawę „O Europie marzyłem zawsze”,
poświęconą Bronisławowi Geremkowi,
marszałek Tomasz Grodzki podkreślił,
że na zawsze zapisał się on w naszej historii jako ten, który złożył podpis pod Traktatem Waszyngtońskim i wprowadził Polskę
do NATO. Marszałek Senatu przypomniał,

Wystawa poświęcona Bronisławowi Geremkowi.

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