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Na początku tego roku świadczenia socjalne w Niem-
czech otrzymywało 440 tys  osób z innych krajów UE, 
w tym 92 tys  Polaków, 71 tys  Włochów, 70 tys  Bułgarów 
i 57 tys  Rumunów  Ministerstwo Pracy zapewnia, że więk-
szość z nich zachowa to prawo 

Opłaty dla tirów nie tylko  
na autostradach
Bundestag rozszerzył w środę obowiązkowe opłaty dla 
samochodów ciężarowych na wszystkie drogi krajowe 
w Niemczech  Obecnie myto obowiązuje na autostradach 
i na wybranych drogach krajowych  Od połowy 2018 r  
obejmie całą sieć większych dróg  Decyzja Bundestagu 
oznacza, że obowiązkiem opłat zostanie objętych 40 km 
dróg krajowych (Bundesstrassen)  Nowe przepisy dopusz-

czają możliwość rozszerzenia myta także na mniejsze dro-
gi, by zapobiec omijaniu przez kierowców płatnych tras  
Rząd liczy na dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości 
2 mld euro rocznie 

Myto dla ciężarówek o tonażu powyżej 7,5 tony obowią-
zuje obecnie na 13 tys  km autostrad i 2,3 tys  km wybra-
nych dróg krajowych o czterech pasach ruchu w jednym 
kierunku  Z wyliczeń rządowych wynika, że ponad 100 tys  
ciężarówek korzysta z mniejszych dróg, by uniknąć opłat za 
autostrady  Rząd zapowiedział, że do końca 2017 r  przeana-
lizuje, czy celowe jest objęcie mytem także mniejszych sa-
mochodów dostawczych powyżej 3,5 tony oraz autokarów 

Do budżetu państwa z opłat za korzystanie z autostrad 
wpływa obecnie 4,5 mld euro rocznie  Opłaty za korzysta-
nie z autostrad dla samochodów ciężarowych w Niemczech 
pobierane są od 2005 r 

Jacek Lepiarz

Zgromadzenie Parlamentarne NATO 
uznało agresję Rosji przeciw Ukrainie
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij 
oświadczył, że uczestnicy 62  dorocznej sesji Zgromadzenia 
Parlamentarnego NATO w Stambule uznali fakt agresji Rosji 
przeciwko Ukrainie  „Zgromadzenie Parlamentarne NATO, 
które zawsze było forum przychylnym wobec Ukrainy, 
uchwaliło rezolucję, która mówi o fakcie rosyjskiej agre-
sji przeciwko Ukrainie” — powiedział  Jak dodał, „delegaci 
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO poparli jedność te-
rytorialną naszego kraju i jasno oświadczyli, że Rosja pro-
wadzi agresję wobec Ukrainy” 

Przewodniczący parlamentu uznał, że gest ten świadczy 
o międzynarodowym wsparciu jego kraju, mimo że — jak 
się wyraził — „Rosja inwestuje ogromne pieniądze, by na 
forach międzynarodowych kwestia Ukrainy zniknęła z po-
rządku dziennego” 

Nowy sarkofag w Czarnobylu
Przedstawiciele komisji parlamentarnej do spraw polityki 
ekologicznej i likwidacji następstw katastrofy czarnobylskiej 
w Radzie Najwyższej Ukrainy wzięli udział w uroczystości 
zakończenia nasuwania nowego sarkofagu nad zniszczo-
nym w 1986 r  czwartym reaktorem elektrowni atomowej 
w Czarnobylu 

Nowa, metalowa osłona o kształcie łukowo sklepio-
nej arki, która będzie chroniła stary, zbudowany 30 lat 
temu betonowy sarkofag, pod koniec listopada „najecha-
ła” nad reaktor nr 4  Zakończenie prac ogłosił prezydent 
Ukrainy Petro Poroszenko, który ocenił, że jest to „wy-
darzenie historyczne”, ważne nie tylko dla jego kraju, ale 
dla całej planety 

Według budowniczych arki z francuskiego konsorcjum 
Novarka, jest to „największa ruchoma konstrukcja, jaka po-
wstała dotąd na świecie”  Osłona ma 257 metrów szerokości, 
162 metry długości, 108 metrów wysokości i waży 36 tys  
ton  Ma stanowić ochronę czwartego reaktora czarnobyl-
skiej elektrowni przez najbliższe 100 lat 

Osłona ma pozwolić na rozbiórkę starego, betonowego 
sarkofagu oraz bezpieczne usunięcie materiałów radioak-
tywnych z jego wnętrza, które następnie zostaną przetrans-
portowane do „przechowalni” znajdującej się w Czarnobylu  
Jest to betonowy schron, obliczony na 232 kasety z odpa-
dami po wybuchu 

Arka, którą budowało 10 tys  pracowników z kilkudzie-
sięciu krajów, powstawała w bezpiecznej strefie, w odległości 
ponad 300 metrów od reaktora nr 4  Po zakończeniu prac 
konstrukcyjnych rozpoczęto nasuwanie osłony na stary 
sarkofag  Robiono to z użyciem ponad 200 podnośników 
hydraulicznych  Cały proces zajął około dwóch tygodni 

Nowoczesne zabezpieczenie reaktora kosztowało 1,5 mld 
euro i powstało z datków ponad 40 państw-darczyńców  
Wśród nich znalazła się Polska, która w 2011 r  przeka-
zała na Fundusz Czarnobylski 1,5 mln euro  Środkami na 
budowę sarkofagu zarządzał Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju, który wydzielił na ten cel więcej pieniędzy niż 
którykolwiek z pozostałych darczyńców 

Wybuch w Czarnobylu, do którego doszło 26 kwietnia 
1986 r  był największą w dziejach cywilną katastrofą nu-
klearną  Według niektórych badań, w wyniku katastrofy 
czarnobylskiej około 600 tys  ludzi na całym świecie nara-
żonych zostało na podwyższoną dawkę promieniowania, 
równoważną dwóm zdjęciom rentgenowskim  Liczbę zgo-
nów z powodu nowotworów, które rozwinęły się u osób 
silnie napromieniowanych, oszacowano na około 4 tys 

Jarosław Junko

Ukraina
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Considered in the first reading
■ Deputies’ bill on the organization and procedures before 
the Constitutional Tribunal (referred to Justice and Human 
Rights Committee);
■ Government’s bill amending the act on the turnover of 
financial instruments and some related acts (referred to 
Public Finances Committee);
■ Government’s bill amending particular acts in order to 
improve entrepreneurs’ legal environment (referred to 
Special Committee for deregulation changes);
■ Government’s bill amending the Code of Civil Procedure 
(referred to Special Committee for codification changes);
■ Deputies’ bill amending the act on research institutes 
(the motion to reject the bill in the first reading shall be 
subject to a vote at the next sitting of the Sejm).

Considered in the second reading 
■ Government’s bill amending the act on supporting the 
development of the rural areas with the participation of 
the European Agricultural Fund for Rural Development 
within the Rural Development Programme in the years 
2014–2020 and some related acts (referred to Agriculture 
and Rural Development Committee);
■■ Government’s bill on counteracting the dishonest 
exploitation of the contract advantage in the turnover 
of agricultural and food products (referred once more to 
Economy and Development Committee and Agriculture 
and Rural Development Committee);
■ Government’s bill ratifying the Protocol amending the 
Agreement on Multilateral Accounts in Transfer Rubles 
and on the Organization of the International Bank for 
Economic Cooperation of 22 October 1963, amended by 
Protocols of 18 December 1970 and 23 November 1977, 
as well as the Statute of this Bank amended by Protocols 
of 18 December 1970 and 23 November 1977, drawn up 
in Moscow on 18 December 1990;
■ Government’s bill ratifying the Protocol amending the 
Agreement on the Establishment and Functioning of the 
International Bank for Economic Cooperation of 22 October 
1963, amended by Protocols of 18 December 1970, 23 
November 1977 and 18 December 1990, and the Statute of 
the International Bank for Economic Cooperation, amended 
by Protocols of 18 December 1970, 23 November 1977 and 18 
December 1990, drawn up in Warsaw on 25 November 2014.

Passed acts
■ amending the act on promotion funds for agricultural 
and food products;

■ amending the act on the crops and livestock insurance;
■ amending the act on the tax on retail sales;
■ renouncing the Statute of the International Institute 
for Genetic Engineering and Biotechnology, drawn up in 
Madrid on 13 September 1983;
■ amending the act on retirement pay and social benefits 
financed out of the Social Insurance Fund and some 
related acts;
■ amending the act on the personal income tax, the act on 
the corporate income tax and the act which itself amended 
the Tax Ordinance and some related acts;
■ amending the act on animal protection;
■ amending the act on the Pole’s Card and the act on 
foreigners;
■ amending particular acts due to the establishment of 
the Ministry of the Interior and Administration;
■ amending the act on the goods and services tax and 
some related acts;
■ amending particular acts in order to facilitate the sales 
of food by farmers;
■ amending the act on the universal duty to defend the 
Republic of Poland and some related acts.

Considered resolutions of the Senate
concerning the acts
■ amending the act on the departments of the government 
administration and some related acts (the Senate’s 
amendments were accepted);
■ on the National Fiscal Administration (the Senate’s 
amendments were accepted);
■ Introductory provisions to the act on the National Fiscal 
Administration (the Senate’s amendments were accepted);
■ amending the act on the railway transport and some 
related acts (the Senate’s amendment was accepted).

Incompleted consideration of the Senate’s 
consideration concerning the act
■ amending the act on payment services and some related acts.

Adopted resolutions
■ concerning the opening of the Temple of Divine Providence.

Government’s current information
■ concerning the programme for road and speedway 
construction and the road and speedway construction tender.

With a moment of silence the Sejm honoured the 
memory of Nobel Prize laureate Henryk Sienkiewicz, 
on the 100th anniversary of his death.

30th sitting of the Sejm, 15–16 November 2016
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