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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de 
lege ferenda zawartych w Informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kon-
troli pt. „Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców 
deklarujących polskie pochodzenie”.

2. Sprawy różne.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Person)

Przewodniczący Andrzej Person:
Dzień dobry państwu.
Otwieram siedemdziesiąte szóste posiedzenie Komisji 

Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
Witam panie i panów senatorów. Witam naszych go-

ści z Najwyższej Izby Kontroli, z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Przepraszam, że wszystkich z państwa nie przedstawiam, 
nie wymieniam, ale nie mam całkowitej wiedzy w tym 
zakresie, bo na liście gości jest więcej osób niż jest dzisiaj 
na sali. Ale wiem, że są reprezentanci tych resortów, bo 
panią Beatę Pietrzyk znamy z wielu spotkań, tak jak osoby 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na czele z dyrekto-
rem departamentu Mateuszem Sorą. Przedstawicieli MSZ 
niestety nie ma. Mam nadzieję… powiem inaczej: jestem 
przekonany, że otrzymamy opinię resortu na temat repatria-
cji w miarę w szybkim terminie, bo nieobecność przedsta-
wicieli MSZ uważam za nieusprawiedliwioną, w ostatniej 
chwili otrzymaliśmy taki komunikat.

Dzisiaj w porządku obrad mamy faktycznie jeden 
punkt: rozpatrzenie wskazanych przez prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w in-
formacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli 
pt. „Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu 
do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie”. Ten 
punkt wynika, można powiedzieć, z wniosku czy z polece-
nia marszałka Senatu dla komisji… Pan marszałek napisał, 
żebyśmy rozpatrzyli ten wniosek i ewentualnie przygoto-
wali inicjatywy ustawodawcze w celu ich wykonania.

Państwo senatorowie otrzymali raport Najwyższej Izby 
Kontroli na temat realizacji polityki migracyjnej.

Kto z panów, z przedstawicieli Najwyższej Izby 
Kontroli, przedstawi nam wnioski wynikające z tej kon-
troli? Pan dyrektor, tak? Bardzo proszę…

Pełniący Obowiązki Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
i Orzecznictwa Kontrolnego 
w Najwyższej Izbie Kontroli 
Zbigniew Wrona:
Jeżeli mogę, chciałbym poprosić pana dyrektora 

Skwarka o zabranie głosu, ponieważ on jest szefem de-
partamentu, który tę kontrolę przeprowadzał.

Przewodniczący Andrzej Person:

O właśnie, dziękuję bardzo za podpowiedź.
Panie Dyrektorze, proszę uprzejmie.

Dyrektor Departamentu 
Administracji Publicznej 
w Najwyższej Izbie Kontroli 
Bogdan Skwarka:

Ja może przedstawię osoby, które są tutaj ze mną: 
pan dyrektor Wrona, dyrektor Departamentu Prawnego 
i Orzecznictwa Kontrolnego oraz pani Kobierska, która 
bezpośrednio nadzorowała wymienioną kontrolę.

Jeśli państwo pozwolą, na wstępie przedstawię przygo-
towaną przez nas małą prezentację, żeby przybliżyć pań-
stwu, na czym ta kontrola polegała i czego ona dotyczyła. 
Omawiana kontrola została przeprowadzona w dwudzie-
stu jeden jednostkach, w tym: w czterech ministerstwach: 
MSW, MSZ, MEN oraz Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej; w trzech placówkach zagranicznych: w amba-
sadach w Moskwie i Astanie oraz Konsulacie Generalnym 
w Irkucku; w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za 
Granicą, zajmującym się głównie pomocą polskim nauczy-
cielom czy organizowaniem szkoleń dla Polaków przeby-
wających za granicą; w pięciu urzędach wojewódzkich: 
podlaskim, lubelskim, śląskim, mazowieckim, opolskim; 
w ośmiu starostwach. Ponadto wystosowaliśmy do wszyst-
kich gmin ankietę i, co ciekawe, dostaliśmy dość sporo 
odpowiedzi, bo odpowiedziało nam tysiąc sześćset czter-
dzieści pięć gmin, czyli ponad 66%. Zatem możemy po-
wiedzieć, że mamy pewien obiektywny obraz, jeśli chodzi 
o to, jaka jest sytuacja.

Jeśli chodzi o, mówiąc w skrócie, repatriację, zacznę od 
celów kontroli. Określono trzy podstawowe cele kontroli, 
czyli w zakresie sprawdzenia, jak jest realizowana polityka 
państwa wobec repatriantów, chodzi o realizację założeń 
zawartych w dwóch dokumentach rządowych – pierwszy 
to „Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami 
za Granicą”, przyjęty 30 października 2007 r. zakłada-
jący między innymi wzrost liczby osób, które przybędą 
w ramach repatriacji, do mniej więcej tysiąca rocznie – od 
razu mogę powiedzieć, że nic z tego nie wyszło; i drugi 
dokument to „Polityka Migracyjna Polski – stan obecny 
i postulowane działania”, przyjęty 31 lipca 2012 r. przez 
Radę Ministrów.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 00)
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ne rozwiązania, które wynikają z naszej kontroli, a także 
z ankiet uzyskanych od przedstawicieli gmin. Sprawą, 
którą sygnalizowali nam przedstawiciele gmin, a któ-
ra wydaje się być łatwa do ustalania i wprowadzenia, 
jest zmiana sposobu zapraszania i finansowania osób 
przyjeżdżających w ramach repatriacji. Otóż aktualnie 
obowiązujące przepisy ustawy o repatriacji dopuszczają 
zwrot kosztów dotyczących zagospodarowania repatrianta 
tylko w przypadku, jeżeli gmina złoży stosowny wniosek, 
zadeklaruje, że takie koszty będzie mogła ponieść i wystą-
pi w tej sprawie w odniesieniu do bliżej nieokreślonego 
repatrianta. To powoduje, że to jest taka trochę loteria, 
bo gminy za bardzo nie mają możliwości odpowiedniego 
przygotowania się, a przecież obok lokum bardzo istotnym 
elementem jest praca. Gdyby gminy miały możliwość 
wystąpienia w sprawie kogoś, kto na terenie gminy miałby 
zagwarantowaną pracę… Na przykład w jednej z gmin 
potrzeba było, szukano kowala, a ktoś inny zaproponował 
pracę nauczyciela. No, w tak funkcjonującym systemie, 
gdy nie będzie odpowiedniej zmiany tego przepisu, dalej 
będzie loteria i proces repatriacji będzie kulał. A prze-
cież wszyscy wiemy, że takim elementem podstawowym, 
pierwszym krokiem do tego, żeby dana osoba przyjechała 
do Polski w ramach repatriacji, nie jest wystąpienie o de-
cyzję o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej, tylko 
zagwarantowanie takiej osobie w Polsce swojego miejsca, 
miejsca pobytu i miejsca pracy. To jest jeden z naszych 
wniosków de lege ferenda, który naszym zdaniem powi-
nien być zrealizowany i może być zrealizowany w ramach 
obowiązującego systemu, bo chyba on nie byłby tak bar-
dzo kosztowny ani skutki wprowadzenia takiej zmiany 
nie byłyby tak bardzo bolesne.

Następna sprawa jest również bardzo prosta, miano-
wicie występuje pewna sprzeczność między przepisami 
ustawy o repatriacji a przepisami rozporządzenia w sprawie 
rodzajów kursu języka polskiego. Otóż przepisy ustawy 
o repatriacji mówią generalnie o pomocy w zakresie kształ-
cenia dla osób przybywających do kraju. Nie wiadomo, 
dlaczego przepisy rozporządzenia ograniczają się tylko 
do repatrianta, a pomijają w tym przypadku osoby, które 
są członkami rodziny. Nie wiadomo, dlaczego takiej zmia-
ny nie można wprowadzić. Jest to zmiana bardzo prosta, 
a wprowadzenie jej jednak troszeczkę usprawniłoby system 
kształcenia repatriantów.

Następna sprawa, która jest postulowana przez 
Najwyższą Izbę Kontroli, dotyczy zmiany systemu finan-
sowania. Jak państwo prześledzą system finansowania albo 
system pomocy repatriantom, to zauważycie, że on jest dość 
ciekawy. Przyjeżdża repatriant, ma już wizę w celu repa-
triacji i przekracza granicę, nabywa obywatelstwo, z mocy 
prawa trafia do jakieś gminy. I tutaj zaczynają się schody. 
A więc co on musi w pierwszej kolejności zrobić? Musi zło-
żyć odpowiedni wniosek do urzędu stanu cywilnego, żeby 
mu dali zaświadczenie, żeby mu dali wszystkie potrzebne 
dokumenty. Jak zapomni, jak nie będzie wiedział, nikt go 
nie poinformuje, to nie złoży. Następnie urząd przesyła taką 
sprawę do wojewody. Wojewoda wydaje opinię – jeżeli 
zaopiniuje pozytywnie, sprawa trafia do ministra spraw 
wewnętrznych. Wówczas minister podejmuje decyzję, 
czy taka pomoc, ta pierwsza pomoc dla repatrianta, będzie 

Jeśli chodzi o ocenę kontrolowanej działalności, a więc 
punkt pierwszy, czyli realizację rządowych programów, 
to te programy nie zostały zrealizowane. Jasno trzeba po-
wiedzieć, że nie osiągnięto celów pierwszego programu 
rządowego, a drugi praktycznie nie wszedł w życie, dlatego 
że, aby ten drugi wszedł w życie, musiałby być przyjęty do-
kument zawierający tak zwaną mapę drogową, czyli pewien 
plan określający i rozdzielający dla poszczególnych mini-
strów, na poszczególne resorty konkretne działania i ter-
miny ich realizacji. Jak dotychczas Rada Ministrów chyba 
takiej mapy drogowej nie przyjęła, a więc praktycznie, ani 
pierwszy program rządowy, ani drugi program rządowy nie 
został zrealizowany, żadnych celów, które były nakreślone 
w tych programach, praktycznie nie zrealizowano.

Następna sprawa. Nie dokonano również postulowa-
nych zmian legislacyjnych. Jak państwo doskonale wiecie, 
projekty, które przewijały się w parlamencie, również 
w Senacie, ugrzęzły gdzieś w Sejmie, nie widać końca 
prac sejmowych i przed końcem kadencji te prace chy-
ba nie zostaną zakończone. A więc sytuacja, jeśli chodzi 
o stan zastany, a stan, który miał być osiągnięty, jest prak-
tycznie taka sama.

I teraz jakie są efekty? Efekty, jeśli chodzi o repatria-
cję, widać. Liczba repatriantów spada, z roku na rok spada, 
czyli te działania są nieskuteczne. Wzrasta jedynie liczba 
osób, które otrzymały decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy 
w celu repatriacji. Ale to jest tylko początek drogi, realiza-
cja w praktyce przyjazdu do Polski to jest jeszcze bardzo 
długa droga. Według danych MSW na repatriację nadal 
czeka dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć osób. Sytuacja 
jest dość wstydliwa, bo, jak wskazują wyniki kontroli i jak 
wskazywano na posiedzeniu Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą w Sejmie, na którym byli przedstawiciele osób 
repatriowanych i na którym my byliśmy, skuteczniejsza 
była repatriacja do Rosji niż do Polski; i to jest przykre. 
Putin zaproponował lepsze warunki, szczególnie Polakom 
z Kazachstanu w Rosji, i tam większość Polaków się udała… 
więcej z nich udało się na przykład tam niż do Polski.

Generalne wnioski obejmują wnioski systemowe 
i wnioski indywidualne. Wniosek systemowy odnosi się 
do sytuacji, którą wskazałem, czyli chodzi o znikome efekty 
repatriacji, które wskazują, że ten system musi być upo-
rządkowany. Zarówno musi być prowadzona odpowiednia 
polityka rządowa, jak i muszą być dokonane zmiany, bo 
przepisy prawne, jak analizowaliśmy, wcale nie sprzyjają 
reprywatyzacji…

(Głos z sali: Repatriacji.)
Przepraszam, zagalopowałem się. …Repatriacji, która 

miała rozwiązać te problemy. Mimo obowiązywania tych 
przepisów już przez trzynaście, prawie czternaście lat…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
…to nadal nie funkcjonuje. Dlatego też skierowali-

śmy generalny wniosek do organów administracji rządowej 
o stworzenie spójnego systemu obejmującego zarówno 
rozwiązania prawne, jak i rozwiązania, że tak powiem, po-
lityczne, bo bez tych rozwiązań system prawny praktycznie 
nie będzie funkcjonował.

I teraz przejdźmy już do wniosków bardziej syste-
mowych. Pierwszy taki wniosek dotyczy postulowanej 
zmiany ustawy o repatriacji. Zaproponowaliśmy konkret-
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watelstwa z mocy prawa na skutek pewnego zdarzenia 
faktycznego niepewnego, jakim jest przekroczenie pol-
skiej granicy jako repatriant. Czyli nasze wnioski de lege 
ferenda – bo jestem dyrektorem departamentu prawnego 
– zmierzają do tego, żeby jednak nie to zdarzenie przyszłe 
i niepewne, które wręcz można traktować jako warunek 
zawieszający przyrzeczenie otrzymania obywatelstwa… 
żeby to usunąć, czyli żeby ktoś, co do kogo stwierdzono, 
że spełnia wszystkie przesłanki ustawowe do repatriacji, 
posiadał obywatelstwo polskie, niezależnie od tego, w któ-
rym momencie otrzyma praktyczną możliwość przyjazdu, 
przekroczenia granicy.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję, Panie Dyrektorze.
Pan dyrektor Mateusz Sora, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych.
Proszę ustosunkować się do wniosku.

Dyrektor Departamentu 
Obywatelstwa i Repatriacji 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Mateusz Sora:
Dzień dobry, Panie Przewodniczący.
Wniosek sformułowany przed chwilą przez pana dy-

rektora Wronę jest znacznie dalej idący, niż wynikałoby to 
z raporty Najwyższej Izby Kontroli. Ja chciałbym tylko dla 
porządku wyjaśnić, że przedmiotem kontroli Najwyższej 
Izby Kontroli była realizacja polityki migracyjnej Polski 
w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie po-
chodzenie. Więc jest w pewnym sensie nadużyciem, że mó-
wimy tylko o akcji repatriacyjnej, bo ta polityka zawierała 
cały szereg aktów strzelistych, wśród których był również 
postulat zwiększenia liczby repatriantów przybywających 
do Polski. Wydaje mi się, że członkom komisji takie wyja-
śnienie się należy, bo to zupełnie umknęło w wystąpieniu 
pana dyrektora.

Kontrola oczywiście obejmowała pewien okres, zosta-
ła zakończona tutaj we wrześniu 2014 r., więc w sposób 
oczywisty nie odnosi się do stanowisku rządu, które zostało 
przygotowane w 2013 r., i odnosi się bezpośrednio do ini-
cjatywy legislacyjnej, jaką jest projekt ustawy o powrocie 
do Polski osób pochodzenia polskiego deportowanych i ze-
słanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich, bo, jak państwo wiedzą, trwają w Sejmie 
prace nad tym projektem. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, 
że te wnioski z września 2014 r. są ostrożniejsze od sta-
nowiska, które rząd zajął rok wcześniej, to znaczy w roku 
2013. Te wszystkie wnioski z lipcu 2013 r., o których pan 
dyrektor był łaskaw powiedzieć, znajdują się w stanowisku, 
które rząd przyjął rok wcześniej od pojawienia się tych, że 
tak powiem, rewelacji.

Jeśli chodzi o gminy, należy objąć pomocą finansową 
wszystkie gminy angażujące się w akcję repatriacyjną oraz 
rozbudować katalog celów, które mogą zostać sfinanso-
wane z uzyskanej przez gminę dotacji. W ocenie rządu 
taka zmiana systemu wsparcia finansowego dla gmin „po-
winna wpłynąć na zwiększenie liczby zaproszeń dla osób 

udzielona, czy nie. Jeśli będzie udzielona, sprawa wraca 
do starosty. Starosta występuje z wnioskiem o przyznanie 
odpowiedniej kwoty z powrotem do wojewody. I kiedy 
dostanie od wojewody decyzję, repatriant dopiero będzie 
mógł wypłacić pierwsze pieniądze. Ile to trwa? Według 
przepisów repatriant ma otrzymać pieniądze w ciągu trzech 
miesięcy, dwóch miesięcy, sześćdziesięciu dni od chwili 
przekroczenia granicy, a cała procedura praktycznie trwa 
o wiele dłużej. I taka osoba pozostaje nie raz bez jakich-
kolwiek środków na, że tak powiem, rozruch.

Jaki jest wniosek? Starosta nawet nie wie, że taki re-
patriant przybył. Dlaczego w przepisach prawnych nie ma 
na przykład obowiązku, bo tego się nie robi, żeby starosta 
mógł być poinformowany o tym wcześniej, żeby mógł 
się przygotować do tego, żeby odpowiednie wnioski były 
wcześniej przygotowane? Trzeba brać pod uwagę, jeżeli 
nie zdążą przed końcem roku wystąpić z wnioskiem do 
wojewody o uruchomieniu tych środków, to praktycznie 
jeszcze przez kolejne trzy miesiące taki repatriant będzie 
musiał czekach na odpowiednie środki.

Jest jeszcze taka już techniczna kwestia. Nadal w tych 
przepisach funkcjonuje Urząd do Spraw Repatriacji 
i Cudzoziemców, którego w tym rozporządzeniu już nie 
ma. Tak że należałoby jednak poczynić jakieś kroki, żeby 
wprowadzić zmiany legislacyjne, które należycie tę sprawę 
by unormowały.

I jest też oczywiście kwestia dotycząca tego, o co po-
stulowaliśmy. Wszyscy widzą potrzebę zmiany ustawy 
o repatriacji, bo i odpowiednie zmiany były przygotowane 
przez ministra spraw wewnętrznych, i była inicjatywa spo-
łeczna, i są prowadzone prace w Sejmie…

(Głos z sali: W Senacie też.)
…i w Senacie też były. Wszyscy wiedzą, że trzeba coś 

z tym zrobić, wszyscy wiedzą, że ustawa jest zła, wszyscy 
wiedzą, że trzeba ją zmienić, ale niestety tego efektu jakoś 
nie ma. I to by było chyba wszystko.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Panie Dyrektorze, oczywiście tak było, nasza komisja 

w marcu w 2011 r. podjęła też taką decyzję o wprowadzeniu 
poprawek do projektu ustawy, ale niestety koniec kadencji 
te prace ograniczył.

Ja myślę, że zaczniemy od Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, pan dyrektor Mateusz Sora…

(Pełniący Obowiązki Dyrektora Departamentu 
Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego w Najwyższej Izbie 
Kontroli Zbigniew Wrona: Czy ja mogę coś powiedzieć?)

Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

Pełniący Obowiązki Dyrektora 
Departamentu Prawnego 
i Orzecznictwa Kontrolnego 
w Najwyższej Izbie Kontroli 
Zbigniew Wrona:
Bardzo przepraszam, chciałbym powiedzieć tylko dwa 

zadania. We wszystkich podręcznikach z zakresu prawa 
administracyjnego podaje się przykład nabywania oby-
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Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję.
Czy pani legislator chciałaby wypowiedzieć się na temat 

przedstawionych wniosków i naszego procedowania?

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:
Dziękuję bardzo.
Aldona Figura, Biuro Legislacyjne.
Proszę państwa, ja bym chciała tylko zwrócić uwagę 

i ustosunkować się do tych wniosków i do propozycji… ra-
czej do wyjaśnień, nie propozycji, jakie Biuro Legislacyjne 
zawarło w swojej informacji.

Otóż jeżeli chodzi o rozporządzenia wskazane przez 
Najwyższą Izbę Kontroli, to ich zmiana leży w gestii kon-
kretnych ministrów bądź Rady Ministrów, ponieważ błędy 
w tych regulacjach wynikają nie z wadliwego upoważnienia 
do wydania rozporządzenia ustawowego, ale z niedosto-
sowania treści tych rozporządzeń do zawartych w ustawie 
wytycznych.

Jeżeli chodzi o pozostałe zmiany, czyli o zmianę ustawy 
o funkcjach konsulów, to trwają przygotowania, trwają pra-
ce nad ustawą – Prawo konsularne, która ma zastąpić ustawę 
o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej i ona będzie 
kompleksowo regulowała problematykę konsularną, a tak-
że będzie realizowała wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 
w którym Trybunał kwestionował przepisy obowiązujące. 
Jeżeli chodzi o ustawę o repatriacji, to Biuro Legislacyjne 
nie przedstawiło konkretnych propozycji, konkretnych 
zmian z tego powodu, że to musi być wynikiem dyskusji 
i określenia konkretnych celów, do jakich miałyby zmierzać 
zmiany przepisów. Biuro Legislacyjne wskazało właśnie na 
inicjatywę, którą Senat już podejmował i projekt ustawy 
został przekazany do Sejmu, ale niestety w związku z zasadą 
dyskontynuacji prace nad tym projektem nie był kontynu-
owane, z końcem kadencji po prostu zakończono prace nad 
tym projektem. I ten projekt zawierał takie zmiany, które 
mogłyby w jakimś stopniu realizować te wnioski pokontrol-
ne Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Tak jak wspominałem, ta dyskontynuacja doprowadziła 

do tego – akurat wtedy byłem sprawozdawcą komisji – że 
ten projekt nie był rozpatrywany.

Jeżeli można, chciałbym jakby nieco poruszone kwestie 
uporządkować i zaprosić państwa senatorów do dyskusji.

Jest w Sejmie podkomisja w ramach Komisji Łączności 
z Polakami za Granicą, która zajmuje się zarówno projek-
tem obywatelskim ustawy o repatriacji, jak i projektem 
rządowym…

(Głos z sali: Nie ma rządowego.)
Aha, ma dopiero powstać na skutek tych poprawek… 

Najwyższa Izba Kontroli, jak rozumiem, przekazała przy-
gotowane uwagi, wnioski podkomisji i dzisiaj możemy 
właściwie tylko czekać na wynik pracy – jeżeli dobrze 
rozumiem, Pani Mecenas – podkomisji sejmowej i do tego 
projektu się ustosunkować. Czy dobrze to rozumiem?

oczekujących na wskazanie warunków do osiedlenia się 
w Polsce” – to jest wprost cytat ze stanowiska, które rząd 
zajął rok wcześniej, niż ten raport został przygotowany. 
Jeszcze odniosę się do pomocy dla samorządów i kwestii 
adaptacyjnych. Rząd uważa, iż efektywna realizacja akcji 
repatriacyjnej wymaga modyfikacji obecnie obowiązujące-
go system. Stąd zasadnym jest objęcie repatriantów progra-
mem adaptacyjnym, realizowanym w miejscu osiedlenia, 
na który powinno składać się przede wszystkim wsparcie 
w: nauce języka polskiego, zmianie lub podniesieniu kwali-
fikacji zawodowych oraz wypłacany w okresie do dwunastu 
miesięcy zasiłek. „Taka forma pomocy (…) motywowałaby 
repatriantów do nauki języka polskiego oraz podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zapewnienia 
źródeł utrzymania” – to jest jeszcze jeden cytat.

Te mankamenty ustawy o repatriacji – bo tylko o tych 
chciałbym mówić, a nie o wszystkich kontrolowanych 
przez Najwyższą Izbą Kontroli aspektach polityki wobec 
osób polskiego pochodzenia – są dostrzegane. Trwają prace 
w parlamencie, w których rząd uczestniczy i przedstawia 
w tej sprawie dość jednoznaczne stanowisko.

Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Chociaż to 
nie pojawia się w tym raporcie, dlatego że to jest zdarzenie, 
które miało miejsce nieco później. Otóż od prawie roku 
obowiązuje nowa ustawa o cudzoziemcach, zgodnie z któ-
rą osoby polskiego pochodzenia i osoby legitymujące się 
polskim pochodzeniem mogą uzyskać w Polsce zezwolenie 
na pobyt stały. Ja w tej chwili nie dysponuję aktualnymi 
statystykami, ale to jest ścieżka, która dla wielu osób jest 
bardzo atrakcyjna i z której bardzo wiele osób polskiego 
pochodzenia korzysta. Tak że można powiedzieć, że w tej 
mierze nastąpiła dość znacząca zmiana w obowiązującym 
stanie prawnym. To tyle tytułem wyjaśnienia czy odnie-
sienia się do krótkiego referatu przygotowanego przez 
Najwyższą Izbę Kontroli.

Przewodniczący Andrzej Person:

Z naszych gości niestety, jak powiedziałem, nie dotarli 
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Czy pani dyrektor by chciała powiedzieć coś o edukacji 
w tej sprawie, czy na razie nie ma takiej potrzeby?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę do mikrofonu, jeśli można.

Naczelnik Wydziału 
w Departamencie Strategii 
i Współpracy Międzynarodowej 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Beata Pietrzyk:

Ja tylko gwoli uzupełnienia pana dyrektora Sory. W tym 
roku opracowaliśmy nową formułę kursów dla repatriantów 
i członków ich rodzin, zwiększyliśmy liczbę godzin kursu 
języka polskiego i kursów adaptacyjnych. Wychodząc też 
naprzeciw potrzebom samych repatriantów, zdecydowa-
liśmy, że kursy te będą organizowane w miejscu ich za-
mieszkania. To tyle, dziękuję.
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jest stan rzeczy, to te wszystkie uwagi Najwyższej Izby 
Kontroli i to, że taka kontrola odbyła się, mogą pozostać 
tylko jako świadectwo pracy Najwyższej Izby Kontroli 
nad projektem, który był do wzięcia pod uwagę, jako 
wytyczne, czego należy unikać, co należałoby wdrożyć, 
o czym należałoby pomyśleć w nowym projekcie ustawy. 
Bo w zasadzie żadnej egzekucji, jak z tego wynika, nie 
można dopełnić i nie ma takiej możliwości, żeby zasto-
sować te wszystkie propozycje.

Ja dlatego o to wszystko pytam, bo w ciągu ostatnie-
go pół roku miałam możliwość spotkania się z wieloma 
Polakami, którzy na tę repatriację czekają i którzy są pełni 
zawodu w stosunku do państwa polskiego. Oni uważają 
się za osoby fatalnie traktowane, uważają, że my jakby 
wstydzimy się ich, nie chcemy się do nich przyznawać, 
nie chcemy mieć z nimi kłopotu, nie chcemy im stwarzać 
innych warunków, nie chcemy doprowadzić – wręcz użyję 
takich słów – do tego, żeby czuli się w pełni Polakami. 
A czas leci i oni mają pełną świadomość tego, że czekanie 
przez jeszcze kolejnych dziesięć lat nie będzie działało na 
ich korzyść, bo albo odejdą z tego świata, albo już na pewno 
nie dostosują się do warunków życia tutaj w Polsce, albo 
też ich rodziny nie będą miały szansy na uczenia się języka 
polskiego, mimo że będziemy im chcieli stworzyć najwspa-
nialsze warunki itd. Bo tutaj chodzi nie tylko o dzieci, ale 
także o dorosłych członków rodzin, bo wiadomo, że to są 
już rodziny mieszane itd.

I tutaj stawiam być może retoryczne pytanie: po co 
wobec tego my się spotykamy, po co my na ten temat 
rozmawiamy? Jakie są propozycje resortów odpowie-
dzialnych za realizację obietnic państwa polskiego wobec 
Polaków zamieszkałych za granicą i kiedy wreszcie, bez 
odkładnia z roku na rok, istnieje szansa na dopełnienie 
tych obowiązków? Ja pamiętam, że w pierwszej kadencji, 
czyli siedem albo osiem lat temu, na samym początku też 
debatowaliśmy na ten temat. Pamiętam, że Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych w 2014 r. organizowało bardzo dużą 
konferencję na temat repatriacji itd., gdzie przedstawiono te 
problemy – ja też brałam w niej udział. Cały czas – odnoszę 
takie wrażenie – jesteśmy w punkcie zerowym.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Ja rozumiem, że nie pod moim adresem pani przewod-

nicząca skierowała te pytania, ale ja częściowo mogę na nie 
odpowiedzieć, żebyśmy uporządkowali dyskusję. Ustawa 
z 2000 r. cały czas obowiązuje, ona nam wszystkim nie do 
końca się podobała albo w dużej mierze się nie podobała, 
stąd projekt, nad którym pracowaliśmy w zeszłej kadencji. 
Niestety nie było czasu, żeby dobrnąć do szczęśliwego 
końca, ale prace też trwają w tej kadencji, również są pro-
wadzone przez wspomnianą podkomisję.

Czy ktoś z państwa… Pan dyrektor, jak rozumiem, 
uczestniczy w posiedzeniach tej podkomisji. Czy może 
pan powiedzieć, na jakim etapie są w tej chwili prace? Pan 
dyrektor również… Bardzo proszę, po kolei, bo widziałem, 
że pan dyrektor Sora się zgłaszał.

(Brak nagrania)

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Oczywiście jestem do państwa dyspozycji. Tak jak po-
wiedziałam, ja na takim wczesnym etapie prac nie jestem 
w stanie zaproponować zmian legislacyjnych, bo to musi 
być wynikiem propozycji wszystkich zainteresowanych 
stron, dopiero wtedy będziemy mogli przystąpić do prac 
nad jakimiś założeniami projektu ustawy.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Jeżeli można, powiem dwa zdania i zaraz oddam głos 

państwu senatorom.
Zgadzam się z tym – oczywiście co do tego nie ma 

żadnej wątpliwości – że to wstyd, także dla Polski, że tak 
długo to wszystko trwa i że nie udało się uporządkować 
sprawy, która dotyczy dwóch tysięcy osób, a może na-
wet w tej chwili mniej osób, które tam, przede wszystkim 
w Kazachstanie, ciągle są. No ale na tym stwierdzeniu 
przecież nie skończymy naszej dyskusji, tylko zastanowimy 
się, jak te prace można przyspieszyć, bo większość tych 
wniosków ze strony pana dyrektora Sory jest brana pod 
uwagę i wszyscy o tym wiedzą, że takie zmiany powinny 
nastąpić. Ja myślę, że tutaj światełkiem w tunelu czy może 
więcej niż światełkiem była zeszłoroczna ustawa o cudzo-
ziemcach, która daje szansę przyjazdu i stałego pobytu 
osobom, które mają Kartę Polaka i polskie pochodzenie… 
Tak? Czy to i to?

(Głos z sali: Są dwie kategorie.)
Ale problem jest taki, jaki ciągle widzimy, i nie jest 

rozstrzygnięty, i właściwie już kilka lat nad tym się po-
chylamy.

Czy ktoś z państwa senatorów by chciał na ten temat 
się wypowiedzieć?

Pani przewodnicząca Borys-Damięcka, proszę bardzo. 
Podawałem ten mikrofon, to nie chciała pani…

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Nie chciałam panu odbierać mikrofonu. Dziękuję.
Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, ale z tej krót-

kiej wymiany zdań między stroną lewą a prawą – tak 
będę to nazywała – wynika, że ponieważ wraz z zakoń-
czeniem poprzedniej kadencji nie udało się tej ustawy 
doprowadzić do końca, jesteśmy w takim punkcie, że nie 
mamy ustawy, bo ona poszła w pewnym sensie, że tak 
powiem, do kosza, i właściwie powinno się rozpocząć 
procedowanie od nowa, czyli powinien powstać pro-
jekt ustawy, który, po pierwsze, byłby bardzo dobrym 
projektem, oczywiście, żeby dawał się realizować, a po 
drugie, w miarę szybko przez polski parlament zostałby 
przyjęty i mógłby wejść w życie. Czyli z tego by wy-
nikało, że jeśli chodzi o utworzenie nowego projektu, 
procedowanie, wdrożenie w życie, w tej kadencji takiej 
szansy, możliwości nie ma. Jeżeli tak jest, jeżeli taki 
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Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Panie Dyrektorze, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu 
Administracji Publicznej 
w Najwyższej Izbie Kontroli 
Bogdan Skwarka:
Oczywiście moje wystąpienie siłą rzeczy było skróto-

we. Chciałbym państwu tylko przedstawić jeden wykres, 
który jest dość ciekawy, bo wskazuje, na jakie problemy 
zwracają uwagę gminy, jeśli chodzi o, powiedzmy, przy-
spieszenie akcji związanej z repatriantami, z przyjazdem 
repatriantów – one wszystkie dotyczą spraw finansowych. 
I to wykazała nasza kontrola… Panie Dyrektorze, mo-
żemy przygotować świetną, doskonałą ustawę, ale bez 
rozwiązania tych kilku kwestii, które wskazują gminy, 
czyli trudności z zapewnieniem źródła utrzymania, niewy-
starczające środki gmin, problemy z porozumieniem się, 
problemy z zapewnieniem lokalu, żadna akcja repatriacji 
nie będzie funkcjonowała. Na repatriację… Byliśmy na 
ostatnim posiedzeniu komisji łączności z Polonią – z pa-
nem ministrem Stachańczykiem był też chyba pan dyrek-
tor – na której toczyła się dość żywa, nawet bardzo żywa 
dyskusja na ten temat. I na tym posiedzeniu też podkre-
ślono, że prace w Sejmie, na dobrą sprawę, utknęły, że od 
kiedy rząd przedstawił swoje stanowisko – to było chyba 
w maju… nie, to było w lipcu 2013 r. – do projektu oby-
watelskiego, prace praktycznie stoją. I jeżeli problemem 
jest rzeczywiście kwestia dotycząca środków finansowych, 
to te prace chyba nie ruszą. Ja chciałbym też powiedzieć, 
jakie są inne problemy. Wstyd też, że na przykład, jeśli 
chodzi o sprawy związane z repatriacją, do tej pory obo-
wiązuje akt prawny, który jest sprzeczny z konstytucją, 
bo zarządzenie w sprawie postępowania przed konsulem 
to jest zarządzenie… W świetle konstytucji taki akt, jak 
zarządzenie, nie ma prawa kształtować praw i obowiązków 
podmiotów zewnętrznych, ale on dalej obowiązuje. Prace 
trwają nad nową ustawą, a akt sprzeczny z prawem dalej 
obowiązuje – taki jest bałagan. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Może ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos?
(Dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Mateusz Sora: Ja 
tylko tytułem uzupełnienia.)

Proszę.

Dyrektor Departamentu 
Obywatelstwa i Repatriacji 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Mateusz Sora:

To jest to, o czym ja wspominałem, to znaczy trudności 
z zapewnieniem repatriantom źródeł utrzymania i miesz-
kań w RP. No ale tak ustawiono ten próg bezpieczeństwa 

Dyrektor Departamentu 
Obywatelstwa i Repatriacji 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Mateusz Sora:

…Tak naprawdę ten kompromis, który został uzgod-
niony u schyłku ubiegłego tysiąclecia, że warunkiem 
przyjazdu repatriantów do Polski jest posiadanie przez 
nich dachu nad głową i źródła utrzymania, ustawił nam 
próg bezpieczeństwa socjalnego na bardzo wysokim po-
ziomie. I w tej chwili trwa spór o to, jakie powinno być 
to minimum bezpieczeństwa socjalnego gwarantowanego 
repatriantom; i tu odpowiedzi jest dużo. Ten projekt, przy-
gotowany jeszcze pod auspicjami Macieja Płażyńskiego, 
jest niezwykle szczodry dla bardzo wąskiego grona osób. 
I jeśli pytałaby mnie pani, dlaczego prace nad tym pro-
jektem trwają tak długo, bo my dwukrotnie przygotowali-
śmy stanowisko rządu do tego projektu i według naszych 
wyliczeń koszt wdrożenia tej ustawy przygotowanej już 
kilka lat temu…

(Przewodniczący Andrzej Person: Chodzi o ten projekt 
obywatelski, tak?)

Tak, chodzi o ten projekt obywatelski.
…Wyniósłby 700 milionów w ciągu trzech pierwszych 

lat jego obowiązywania.
Jeśli pani pyta o to, czego dotyczy spór, to ten spór nie 

dotyczy tego, czy osoby deklarujące polskie pochodzenie 
są Polakami, bo to jest poza dyskusją – Polakiem można 
być i w Kazachstanie, i w Londynie. Tutaj mamy narzę-
dzie do tego, aby osoby deklarujące polskie pochodzenie 
na Wschodzie posiadały potwierdzenie, że są Polakami, 
że mogą otrzymać Kartę Polaka. Spór, który w tej chwili 
się toczy, dotyczy – ja tak to rozumiem – zakresu bezpie-
czeństwa socjalnego. Ponadto w przypadku omawianej 
ustawy obywatelskiej dość istotnym problemem był zakres 
podmiotowy tej ustawy. Tak że tutaj jest cały szereg wątpli-
wości. My na przykład uważamy, że ta ustawa – wszystko 
jedno czy zmieniona ustawa o repatriacji, czy nowa ustawa 
o repatriacji – powinna również zawierać definicję polskie-
go pochodzenia, która jest w tej chwili rozproszona, bo na 
potrzeby ustawy o obywatelstwie… nie o obywatelstwie, 
tylko o Karcie Polaka, jest ona trochę inna niż na potrzeby 
ustawy o repatriacji. Jeśli pyta mnie pani o ocenę, to ja 
uważam, że ta definicja powinna być jednolita, a co do 
tego też jest spór. Czas biegnie… I dwóch pradziadków, to 
znaczy jeden z dziadków bądź dwóch pradziadków to jest… 
Koledzy, którzy pracują w Kazachstanie i w Uzbekistanie, 
mówią, że upływ czasu powoduje, że osobom, które przy-
chodzą do konsulatów, coraz trudniej jest wskazać na 
dziadka bądź pradziadka, a to są osoby, które utrzymują 
kontakt z polskością, uczą się języka polskiego. Ja parę dni 
temu byłem w Uzbekistanie, gdzie uczestniczyłem w pol-
skiej szkole w konkursie recytatorskim wierszyków Jana 
Brzechwy. I tych dzieciaków o azjatyckich rysach twarzy, 
które recytowały z powagą wiersz „Kaczka Dziwaczka”, 
było bardzo… Ale to pokazuje, że ten upływający czas 
powoduje, że identyfikacja z polskością w tej chwili już 
wygląda troszeczkę inaczej, niż wyglądała na przykład 
dwadzieścia lat temu.
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Inne wnioski wyciągam z danych, które są dostępne. My 
mamy kontakt z tymi gminami. Ta wzruszająca opowieść 
o tym kowalu… No, tak wygląda praca wydziału repatria-
cji. Jeśli jest zaproszenie dla kowala, a w wykazie osób 
oczekujących kowala nie mamy, to proponujemy ślusarza. 
To są bardzo żmudne uzgodnienia z samorządami, które 
mają zapewnić samorządom, że nie sprowadzą do Polski 
osób, które będą wymagały pomocy socjalnej. Samorządy 
są zainteresowane przyjazdami do Polski osób w wieku od 
dwudziestu paru do czterdziestu paru lat z małymi dziećmi 
i najchętniej ze średnim wykształceniem technicznym. Te 
zaproszenia, które samorządy przygotowują, czy też zapro-
szenia, które my rejestrujemy w bazie, bardzo precyzyjnie 
określają warunki, dlatego że samorządy mają świadomość, 
iż ponoszą część odpowiedzialności za adaptację osób za-
praszanych w Polsce.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos?
Pan senator Gil, proszę uprzejmie, proszę nacisnąć zie-

lony przycisk.

Senator Mieczysław Gil:
Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący!
Ja miałem nie zabierać głosu, ale powiem jedno czy dwa 

zdania. Myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi. Jest stan 
zaniedbania i nie ma woli państwa polskiego, jego rządu, 
jego czynników politycznych, aby te repatriację przepro-
wadzić, uruchomić na warunkach, które możemy wyraźnie 
określić czy zdefiniować… a środki też by się znalazły. Ja 
od lat to śledzę i mam na sumieniu – w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu – dwie rodziny z Kazachstanu, które są 
gdzieś w Niepołomicach, a które znalazłem drogą oso-
bistych kontaktów. Nie ma… Powtarzam jako ten, który 
obserwuje życie państwowe od 1989 r. i czynnie uczest-
niczy już od 1980 r.… Obserwuję także różne postulaty 
zmierzające do zmian, w tym także polonijne; teraz… 
niedawno był kongres Polonii i Polaków organizowany 
w ramach Wspólnoty Polskiej. I jeśli nie uregulujemy 
klarownie problemu repatriacji, to będzie to wisiało… 
postawi to w niekorzystnym świetle Polskę, jeśli chodzi 
jakby o czynnik rządowy, parlamentarny, samorządowy. 
Nie wiem co zrobić w tej materii, ale uważam, że pierwsze 
działania powinien podjąć rząd, jakikolwiek rząd z ja-
kiejkolwiek opcji. Jeżeli tego nie zrobi, to te wszystkie 
inne czynniki będą dalej… Bo tutaj padały słowa, że to 
jest kwestia pieniędzy i to pan minister finansów dane-
go rządu i dany rząd może określić, jakie pieniądze na 
to przeznaczy. Pozwoliłem sobie tylko dodać, chociaż 
może niepotrzebnie, te kilka zdań, bo nie bardzo wierzę… 
Kończy się kadencja, a my mówimy, że my możemy coś 
zrobić, a przecież my praktycznie już nic nie możemy 
zrobić. Dziękuję bardzo.

(Przewodniczący Andrzej Person: To prawda, zbliża 
się koniec kadencji. Pani legislator chciałaby coś dodać… 
Jeszcze pan senator, słucham uprzejmie.)

socjalnego w toku prac nad ustawą o repatriacji. Bo dysku-
sja z końca lat dziewięćdziesiątych, którą pamiętam, była 
niezwykle ożywiona i ona tak naprawdę dotyczyła tylko 
tego, jakie jest minimum, które należy zapewnić osobom 
nabywającym polskie obywatelstwo w trybie repatriacji, 
a tak naprawdę, jaki jest zakres pomocy społecznej. I ta 
dyskusja w dalszym ciągu się toczy, i ta ożywiona dyskusja 
na posiedzeniu komisji sejmowej, również w jakiejś mierze 
tego dotyczyła.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Andrzej Person:
Można… I tutaj o cudzoziemcach też mówił pan dy-

rektor. Pani Przewodnicząca, przypomnę, że ona jest wy-
korzystywana w przypadku przyjazdu osób, jeśli chodzi 
o obywatelstwo… przez te osoby, które posiadają Kartę 
Polaka…

Dyrektor Departamentu 
Obywatelstwa i Repatriacji 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Mateusz Sora:

I ich liczba rośnie. To są przyjazdy, które nie generują 
kosztów z tytułu wypłacania pomocy dla gmin, wypłacania 
zasiłków na osiedlenie się. To jest ścieżka, która jest niewąt-
pliwie drożna, a przy okazji nie generuje środków czy nie 
wymaga dodatkowych nakładów. Zresztą problem moim 
zdaniem tak naprawdę nie dotyczy… Bo Ministerstwo 
Finansów deklaruje gotowość zwiększenia środków na 
repatriację, ale pod pewnymi warunkami – po pierwsze, 
że akcja repatriacyjna zakończy się w dającej przewidzieć 
się przyszłości, to znaczy że będzie wzrost środków, ale 
na krótki okres. W tym kierunku idą też nasze propozycje. 
Trzeba by opróżnić bazę „Rodak”, aby osoby, które legity-
mują się promesami wiz repatriacyjnych, mogły do Polski 
przyjechać. I te rzeczy, o których ja wspominałem…

(Przewodniczący Andrzej Person: Przepraszam. Tych 
osób jest około dwóch tysięcy.)

Około dwóch i pół tysiąca.
(Przewodniczący Andrzej Person: Dwa sześćset.)
Dwa tysiące sześćset osób było w momencie zakoń-

czenia przez państwa kontroli, teraz może być dwa trzysta 
siedemdziesiąt dziewięć. Nie szermujmy danymi, można 
je wygenerować w każdej chwili. To jest około dwóch i pół 
tysiąca osób.

Aha, jest jeszcze jedna rzecz, proszę państwa, jeśli 
chodzi o tempo repatriacji. Zobaczymy, jak na tempo re-
patriacji wpłynie decyzja o ewakuacji z Donbasu. My, 
odwołując się czy poszukując… Jest jeszcze jedna rzecz, 
która jest nie do skontrolowania przez Najwyższą Izbę 
Kontroli, mianowicie zakres solidarności narodowej 
w Polsce. Oczywiście tutaj nie ustalimy sobie żadnego 
miernika, ale moim zdaniem to, że rocznie w Polsce obec-
nie osiedla się około dwustu repatriantów, pokazuje skalę 
solidarności narodowej Polaków.

(Przewodniczący Andrzej Person: Czyli pan sugeruje, 
że jest bardzo niska. Tak?)
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wszystkim jest chyba trochę przykro, że tak się dzieje, 
ale cóż więcej mogę powiedzieć, wnioski ze wszystkich 
stron są słusznie, ale tych efektów ciągle nie widać. Prace 
wspomnianej tutaj podkomisji – mówię o sejmowej pod-
komisji – jak rozumiem, jeszcze nie są na takim etapie, 
żeby za chwilę zostało spłodzone jakieś prawo, prace nie 
są jeszcze tak blisko końca. Dziękuję bardzo.

Państwu senatorom chciałbym powiedzieć, że następne 
posiedzenie Senatu rozpocznie się…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Senatu czy ko-
misji?)

Senatu, Pani Przewodnicząca. Spokojnie, jeszcze 
panuję nad sytuacją, mimo już odpowiedniej liczby lat. 
Posiedzenie Senatu 20 maja rozpocznie się od wystąpienia 
ministra spraw zagranicznych, pana Grzegorza Schetyny, na 
temat Polonii i Polaków na świecie; pierwszy dzień będzie 
poświęcony debacie na ten temat.

Dziękuję bardzo państwu i życzę miłego popołudnia.

Jeżeli nie będzie generalnej decyzji, że będą podjęte 
działania najwyższych czynników polskich na rzecz repa-
triacji nie przy okazji kampanii wyborczych, nie przy okazji 
różnych pokazów takich czy innych, to nie rozwiążemy 
tego problemu i będziemy się rumienić przed Polakami, 
którzy będą pytać nas o te kwestie.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Pozostaje mi podziękować Najwyższej Izbie Kontroli 

i ministerstwu. Mam nadzieję, że państwo – ktokolwiek 
tu będzie siedział – już na początku następnej kadencji 
energicznie przystąpią do budowy nowego prawa, dzięki 
któremu znajdzie się wystarczająco dużo środków, żeby 
samorząd był w stanie udźwignąć potem kłopoty i żeby 
nie powtarzać przez tyle czasu… Jeszcze raz powiem: 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 48)
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