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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Edmund 
Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dzień dobry państwu.
Mamy kworum, tak że mogę otworzyć posiedzenie 

komisji.
Chciałbym serdecznie powitać wszystkich obecnych, 

szczególnie naszych gości z Ministerstwa Środowiska 
z panem ministrem Marcinem Korolcem na czele. Panu 
ministrowi towarzyszą dwie osoby, to znaczy pani 
Agnieszka Sosnowska, zastępca dyrektora Departamentu 
Ochrony Powietrza, i pan naczelnik Paweł Różycki. Co do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych to witam pana ministra 
Piotra Stachańczyka i towarzyszącą panu ministrowi panią 
dyrektor Annę Tulej. Bardzo mi miło.

Znają państwo porządek dzisiejszego spotkania. Są 
w nim cztery punkty merytoryczne i dwie propozycje 
Prezydium.

Czy są do tego uwagi?
Proponuję, żeby punkty od drugiego do czwartego były 

omawiane łącznie, bo dotyczą one jednej tematyki.
Nie ma uwag, wobec czego przystępujemy do rozpa-

trzenia punktu pierwszego, czyli wniosku dotyczącego dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych 
pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji 
niskoemisyjnych.

Od razu oddam głos panu ministrowi Korolcowi. 
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Marcin Korolec:
Chciałbym zacząć od tego, że dokument prezentujący 

stanowisko rządu nie został jeszcze do końca opracowany. 
Precyzyjne określenie tego stanowiska wymaga jeszcze 
trochę czasu. Spróbuję wyjaśnić, dlaczego tak jest.

Wydaje mi się, że trzeba by zacząć od tego, co działo 
się w zeszłym roku. Mianowicie w styczniu zeszłego roku 
Komisja przedstawiła, powiedzmy, wizję tego, jak powinna 
wyglądać polityka klimatyczna w Europie do roku 2030. 
Komisja stwierdziła wtedy, że powinna nastąpić reduk-
cja emisji na poziomie 40%. Przez wiele miesięcy trwały 
ustalenia, po pierwsze, czy, a po drugie, jak należałoby 

to zrealizować. Zresztą na posiedzeniach komisji rozma-
wialiśmy na ten temat kilka razy. W końcu tuż przed paź-
dziernikiem czy też już w październiku zeszłego roku nasi 
partnerzy w Unii Europejskiej stwierdzili, że jest to bardzo 
ważne zagadnienie i że trzeba jednak realizować projekt 
Komisji, w którym jest mowa o czterdziestoprocentowej 
redukcji. No i myśmy zajęli wtedy takie stanowisko, że 
skoro wszystkim tak na tym zależy, no to możemy się zgo-
dzić, ale pod warunkiem, że liczba uprawnień dla Polski nie 
zostanie zmniejszona w stosunku do obecnych regulacji. 
Koniec końców z ustaleń tych wyszło, że mamy ich nawet 
troszeczkę więcej, niż gdyby nic się nie stało, to znaczy 
gdyby nie doszło do żadnych zmian. Takie były ustalenia 
Rady Europejskiej z października zeszłego roku.

Komisja zebrała konkluzje, które zostały ustalone przez 
szefów rządów i państw, przez kilka miesięcy nad nimi 
pracowała i przedstawiła projekt dyrektywy. Nie pamiętam 
dokładnie dziennej daty, ale było to w środku wakacji, 
w lipcu tego roku. Myślę, że to nie przypadek, że projekt ten 
został przedstawiony akurat w środku lata, bo natychmiast 
po jego ogłoszeniu Komisja wyjechała na wakacje, tak 
żeby nikt nie mógł z nią na ten temat rozmawiać. Jakie są 
zasadnicze elementy projektu, który przedstawiła Komisja? 
W zasadzie można powiedzieć, że nie odbiega on od ustaleń 
tego październikowego szczytu. W każdym razie projekt 
ten rozdziela uprawnienia przypadające Polsce i innym 
państwom członkowskim tak, jak wcześniej zdecydowali 
premierzy. Ponieważ jednak Komisja uszanowała w swoim 
projekcie decyzje Rady Europejskiej co do uprawnień, 
które państwa mogą sprzedawać na aukcjach, w naturalny 
sposób radykalnie skurczyła się koperta uprawnień dla 
przemysłu. Chodzi o to, żeby zredukować emisję o te 40%, 
które założyła Komisja. Niektóre państwa, na przykład 
Polska… Chociaż wydaje mi się, że jeśli chodzi o utrzy-
manie tej samej liczby uprawnień w kolejnym okresie, to 
tylko Polska jest w takiej sytuacji. W każdym razie liczba 
uprawnień dla przemysłu radykalnie się zmniejszyła.

Dzisiaj zasadnicze pytanie jest takie: jak prowadzić 
negocjacje? To jest pytanie fundamentalne, pytanie o przy-
szłość europejskiego przemysłu – zwłaszcza tego, który 
w związku z polityką klimatyczną narażony jest na deloka-
lizację. Jest to pytanie daleko wykraczające poza interesy 
tego czy innego państwa. To jest w zasadzie pytanie o to, 
czy przemysł energochłonny ma zostać w Europie, czy 
ma się wyprowadzić. Bo jeżeli mamy realizować tę pro-
pozycję Komisji wprost, to uprawnień dla przemysłu jest 
po prostu za mało. W związku z tym potrzebujemy inno-
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urządzeń stosowanych w technologiach niskoemisyjnych. 
Chodzi między innymi o mechanizm finansowego wsparcia 
podmiotów gospodarczych z sektorów energetyki i prze-
mysłu w zakresie innowacji i inwestycji, czyli w procesie 
przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Należałoby się jednak zastanowić, jaki tak naprawdę 
wpływ na polską gospodarkę może mieć koncepcja tak 
zwanej dekarbonizacji. Jakie byłyby efekty czy też koszty, 
gdybyśmy nic w tym zakresie nie robili? Byłoby dobrze 
pokusić się o taką refleksję. Wydaje mi się, że powinniśmy 
to przemyśleć.

Zbliża się konferencja w Paryżu, która będzie miała 
miejsce w grudniu tego roku. Rozumiem, że rząd potrzebuje 
jeszcze trochę czasu. Pan minister powiedział o spotkaniach 
tych dwóch grup roboczych i o tym, że na dniach ma się 
odbyć spotkanie Ministerstwa Gospodarki z przedstawi-
cielami przemysłu. Może dzięki temu zbliżymy się do wy-
pracowania jakiegoś stanowiska. Pan minister powiedział 
o perspektywie dwóch lat. Mamy jeszcze sporo czasu, ale 
dobrze by było, gdybyśmy mieli już tę dyskusję za sobą. 
Teraz jest dobry czas, żeby się na tym skupić.

No i to chyba tyle. Nie mogę powiedzieć na ten temat 
więcej, no bo trudno ustosunkować się do tego, co przed-
stawił pan minister.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.
My ustosunkowujemy się do projektu dyrektywy, a pan 

minister mówił o wszystkich problemach, które są z tym 
związane.

(Senator Stanisław Gorczyca: Stanowiska rządu…)
No, niekoniecznie. Moglibyśmy odnieść się do stanowi-

ska rządu, ale w tej chwili mówimy głównie o dokumencie 
unijnym.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Marcin Korolec:
Chciałbym bardzo podziękować za to wystąpienie pana 

senatora Gorczycy i za to, że wskazał pan potrzebę dys-
kusję o koncepcji dekarbonizacji. Rzeczywiście, w trakcie 
różnych dyskusji europejskich termin ten był bardzo często 
używany przez pewne delegacje krajowe, na przykład przez 
delegację niemiecką.

Dziękuję za tę wypowiedź również dlatego, że pozwala 
mi ona powiedzieć, iż 18 września w Brukseli odbyło się 
posiedzenie ministrów do spraw klimatu, na którym usta-
laliśmy mandat negocjacyjny w związku z negocjacjami 
globalnej umowy klimatycznej w Paryżu. Otóż jednym 
z punktów, które tam uzgodniliśmy, była właśnie długoter-
minowa wizja polityki klimatycznej. Chodzi o to, wokół 
jakiej koncepcji ma być zorganizowana światowa polityka 
klimatyczna. Było kilka delegacji, w tym delegacja nie-
miecka, które wskazywały, że celem do roku 2050 – czy 
też może w trochę dłuższej perspektywie – powinna być 
dekarbonizacja. Otóż polska delegacja zaproponowała inną 

wacyjnego myślenia. Szukamy rozwiązań poprzez dialog 
z przemysłem i z innymi państwami członkowskimi. Myślę, 
że możliwe jest znalezienie takiego sposobu, który z jednej 
strony pozwoliłby uszanować decyzję liderów o redukcji 
emisji o 40% do roku 2030, a z drugiej strony gwarantował 
przemysłowi narażonemu na wyprowadzkę z Europy 100% 
uprawnień za darmo – właśnie po to, żeby przemysł ten po-
został w Europie. Wydaje mi się, że jest taka możliwość, ale 
na pewno będzie to wymagało odważnego i innowacyjnego 
myślenia. I takich rozwiązań dzisiaj poszukujemy. Bardzo 
blisko współpracujemy, po pierwsze, z Ministerstwem 
Gospodarki, a po drugie, z przemysłem. Pierwsze spotkanie 
z przedstawicielami przemysłu i administracji odbyliśmy 
jeszcze w lecie, dwa tygodnie po opublikowaniu tego pro-
jektu, a następne jest już przygotowywane. W tej chwili 
nie ma jeszcze ustalonej daty, ale będzie ono organizowane 
przez Ministerstwo Gospodarki. Myślę, że odbędziemy je 
pod koniec… no, może w pierwszych dniach paździer-
nika. Na razie w Brukseli były chyba dwa posiedzenia 
grup roboczych poświęcone temu tematowi, ale jest to sam 
początek prac. Prace nad tym projektem prawdopodobnie 
nie skończą się ani w ciągu tego roku, ani w ciągu roku 
przyszłego. Myślę, że jest to raczej perspektywa dwóch 
lat. Administracja brytyjska mówi, że zależy jej, aby to 
wszystko skończyło się za czasów prezydencji brytyjskiej, 
ale to będzie, o ile dobrze pamiętam, druga połowa 2017 r. 
Jesteśmy na początku tej dyskusji, ale rozpoczęliśmy już 
proces konsultacji z przedstawicielami polskiego przemysłu 
i warszawskiej administracji. Przygotowanie formalnego 
stanowiska rządu, które pozwoli nam dalej negocjować, 
wymaga jednak trochę czasu. 

Tak że to tyle słowem wstępu. Potem spróbuję też od-
powiedzieć na pytania.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dobrze. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę pana senatora Stanisława Gorczycę o uwagi do 

projektu tej dyrektywy.

Senator Stanisław Gorczyca:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze!
Spróbuję ustosunkować się do tego w kilku zdaniach. 

Przede wszystkim projekt ten należy uznać za zgodny 
z zasadą pomocniczości. Realizacja celów określonych 
w projekcie jest możliwa tylko na poziomie całej Unii 
Europejskiej. 

Rada Europejska określiła najważniejsze zasady re-
dukcji emisji w ramach UE ETS, to jest Unijnego Systemu 
Handlu Emisjami. Docelowo zakłada się, że do 2030 r. 
w Unii Europejskiej nastąpi redukcja emisji gazów cie-
plarnianych o co najmniej 40% w stosunku do poziomu 
z 1990 r. Według tej propozycji liniowy współczynnik re-
dukcji zostanie w 2021 r. zwiększony do 2,2%. Obecnie 
roczny spadek emisji to 1,74%.

Projekt ten w mojej ocenie zawiera kilka naprawdę 
istotnych ustaleń. Oferuje on na przykład nowe możliwości 
dla producentów energii odnawialnej oraz producentów 
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A druga sprawa jest taka, że zawsze trzeba brać pod 
uwagę, jak to, co my proponujemy w Unii Europejskiej, ma 
się do tego, co dzieje się w wymiarze globalnym. Zresztą 
pan minister też o tym mówił. Chodzi o ucieczkę emisji 
i przenoszenie produkcji do państw trzecich, gdzie wła-
ściwie nie dba się o osiągnięcie tego zamierzonego celu, 
o którym mówił pan minister.

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Marcin Korolec:
Panie Przewodniczący, chciałbym powiedzieć jeszcze 

jedno zdanie. Zrozumienie sformułowań, które są używane 
przez naszych kolegów z Komisji Europejskiej, zajmuje 
trochę czasu. Określenie „racjonalność kosztowa”, mimo 
że na tej sali mogłoby być rozumiane jako wprowadzanie 
jak najtańszych rozwiązań, w „slangu” kolegów z Komisji 
jest rozumiane inaczej. Należy to brać pod uwagę, bo żad-
ne z państw członkowskich nie odpowiada za tytuł tego 
dokumentu. Został on nadany przez inicjatorów z Komisji 
Europejskiej, więc to oni biorą odpowiedzialność za sfor-
mułowanie „racjonalne koszty”. Chodzi o to, w jaki sposób 
podwyższyć cenę uprawnień do emisji, a nie jak obniżyć 
koszty realizacji tej polityki. Trochę czasu zajmuje zrozu-
mienie, że te same wyrazy u jednych osób mogą wywo-
ływać jedne skojarzenia, a u drugich zupełnie przeciwne. 
To jest specjalnie napisane tak, żeby każdy mógł przez to 
rozumieć to, co chce.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Ja to widzę inaczej. „Racjonalne” nie znaczy „najniż-

sze”. Chodzi o takie koszty, które w przypadku jednostko-
wych inwestycji przynoszą największe efekty. To słowo 
odnosi się do efektów. Można wydawać nawet więcej niż 
dziś, bo jeżeli osiągane efekty będą znacznie większe, to 
według mnie będzie to bardziej racjonalne.

Rozumiem, że stąd biorą się kłopoty z zajęciem stano-
wiska. Tak? To jest dopiero początek drogi, rozpatrujemy 
te propozycje w trybie art. 7. Cała ta dyskusja będzie się 
jeszcze toczyć. Rozumiem, że pan senator sprawozdawca… 
No, przynajmniej ja tak to odczytałem. Jeżeli mamy coś 
racjonalizować, to zawsze jest to dobry kierunek, tylko 
że rodzi się pytanie, co się za tym kryje. I wobec tego nie 
wiem, jaka jest propozycja pana senatora sprawozdawcy. 
Generalnie jesteśmy za, ale… No właśnie, to „ale” dotyczy 
tego, co rząd w tej chwili negocjuje.

(Senator Stanisław Gorczyca: Właśnie tak, Panie 
Przewodniczący.)

Jasne.
Czy wobec tego są inne pytania albo wnioski?
Proszę bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie 

Ministrze!

koncepcję – koncepcję tak zwanej neutralności węglowej. 
No i we wspomnianym mandacie, czyli w instrukcji ne-
gocjacyjnej Unii Europejskiej na konferencję w Paryżu, 
została przyjęta nasza koncepcja neutralności węglowej.

Na czym polega różnica między tymi dwiema koncep-
cjami? W mojej ocenie samo słowo „dekarbonizacja” może 
być rozumiane na dwa sposoby, czyli jako pewien proces 
albo jako konkretny cel. Jeżeli jest to proces, to mówimy 
o ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, a jeżeli jest to cel 
do zrealizowania, to mówimy o emisji dwutlenku węgla 
na poziomie zerowym, co w dzisiejszej cywilizacji jest 
praktycznie niemożliwe. Można byłoby sobie wyobrazić 
zeroemisyjną gospodarkę energią, na przykład jądrową czy 
odnawialną, ale nie można sobie dzisiaj wyobrazić zero-
emisyjnego budownictwa, bo wyprodukowanie cementu 
ze względów technologicznych związane jest z emisją. 
W związku z tym wydaje się, że koncepcja dekarbonizacji 
jest dzisiaj po prostu nieracjonalna.

Dlatego zaproponowaliśmy koncepcję neutralności 
węglowej, która polega na tym, że z jednej strony chcemy 
ograniczać emisję – oczywiście jest to związane z postę-
pem technologicznym – a z drugiej strony mówimy otwar-
cie, że część istniejącej emisji pozostanie, bo po prostu 
wymaga tego rozwój cywilizacyjny. Wyprodukowanie 
szkła, stali, aluminium czy papieru ze względów technolo-
gicznych pociąga za sobą emisję. W związku z tym należy 
rozwijać tak zwane emisje negatywne, czyli absorpcję 
dwutlenku węgla. Można to robić w sposób naturalny, 
na przykład poprzez sadzenie lasów. I to jest dobra droga 
dla państw rozwijających się, ale i dla państw północ-
nych, takich jak Kanada, Federacja Rosyjska czy państwa 
skandynawskie. Dotyczy to też Polski, bo 1/3 naszego 
terytorium jest pokryta lasami. To może być interesująca 
perspektywa, ale można również rozwijać technologię. 
Obecnie dominuje koncepcja, która w mojej ocenie nie 
jest ekologiczna, czyli koncepcja wtłaczania dwutlenku 
węgla pod ziemię, ale już dzisiaj są technologie nazywane 
ogólnie CCU, które pozwalają zamienić dwutlenek węgla 
w plastik, nawozy sztuczne czy paliwo. I to jest droga 
związana z koncepcją neutralności węglowej. Część emisji 
musimy po prostu zredukować, a część zneutralizować – 
albo w sposób naturalny, czyli poprzez lasy, albo poprzez 
tę czy inną technologię.

Mówiąc pokrótce, w oficjalnym mandacie Unii 
Europejskiej na negocjacje w Paryżu, mimo dużych wy-
siłków niektórych delegacji, nie została zapisana koncepcja 
dekarbonizacji, tylko nasza koncepcja neutralności węglo-
wej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Myślę, że to, o czym pan mówił, jest bardzo ważne, 

z tym że ja patrzę na to trochę inaczej. Jeżeli mówi się 
o dyrektywie, która ma na celu wzmocnienie redukcji ra-
cjonalnych pod względem kosztów, to wydaje się, że jest 
to dobry kierunek. Racjonalizować trzeba wszystko, także 
koszty, tylko że ja wyobrażałem to sobie tak, że okrojeniu 
mogą ulec również te cele redukcyjne, które zostały posta-
wione. To jest jedno.
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jest, ale gdyby rzeczywiście stało się to bardzo uciążliwe 
dla polskiej gospodarki, można by po prostu zastosować 
substytucję podatkową. Skarb Państwa czerpałby dochody 
ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, a podatki CIT, PIT 
czy VAT mogłyby zostać obniżone. Nie potrzebowalibyśmy 
do tego żadnej decyzji wspólnotowej, nie musielibyśmy 
negocjować tego w Brukseli. Decyzja panów senatorów, 
panów posłów i ministra finansów wystarczyłaby do 
obniżenia podatków w Polsce o odpowiednią wielkość, 
a wtedy wyszlibyśmy na zero. Koniec końców polityka 
ta nie byłaby obciążeniem dla polskiej gospodarki. I na 
to zwracam uwagę. Część instrumentów neutralizujących 
negatywne skutki mamy u siebie. Nie przez przypadek 
minister finansów milczy na ten temat. Ma on przecież do 
dyspozycji dodatkowy podatek, bo tym de facto jest ETS. 
Jest to dodatkowe źródło pieniędzy, które w publicznym 
dyskursie nie jest nazywane podatkiem, a które de facto 
podatkiem jest. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.
Myślę, że to, o czym mówił pan minister, to była pro-

pozycja szerszego spojrzenia na ten problem. Można tu 
wykorzystywać różne metody i instrumenty, tak żeby osią-
gnąć lepszy efekt.

Tak jak pan senator sprawozdawca proponowałbym, 
żebyśmy zaopiniowali ten projekt pozytywnie i jednocze-
śnie poparli stanowisko, które przedstawił pan minister, 
bo jak rozumiem, jest to właśnie, niespisane co prawda, 
stanowisko rządu w tej sprawie.

Czy są inne propozycje? Nie ma.
Panie Ministrze, wobec tego komisja pozytywnie opi-

niuje projekt dyrektywy i jednocześnie wspiera rząd w dzia-
łaniach, o których pan mówił, to znaczy w tym, co rząd 
zgłasza jako uwagi do tego projektu.

Zamykam ten punkt.
Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Przechodzimy do kolejnych trzech punktów, które prze-

dyskutujemy łącznie.
Punkt drugi to wniosek dotyczący rozporządzenia 

Parlamentu i Rady ustanawiającego… Nie będę poda-
wał szczegółów, ale chodzi o sprawę ustanowienia kryte-
riów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub 
bezpaństwowca.

Punkt trzeci to wniosek dotyczący decyzji Rady wpro-
wadzającej środki tymczasowe w dziedzinie ochrony mię-
dzynarodowej na rzecz Włoch, Grecji i Węgier.

Punkt czwarty to wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu i Rady ustanawiającego… Chodzi o sprawę 
wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony między-
narodowej oraz o zmianę dyrektywy 2013/32/UE.

Instytucją wiodącą jest Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, więc proszę pana ministra Piotra 
Stachańczyka o przedstawienie tych projektów.

Zabrakło mi tutaj tego, o czym zawsze dyskutujemy, 
to jest kwestii odpowiedniego dopasowania spalanego 
paliwa do warunków. Mieliśmy przecież do czynienia 
ze spalaniem w elektrowniach drewna, peletu czy zboża. 
Myślę, że tego typu paliwa powinny być jednak spalane 
w mniejszych instalacjach, natomiast tam, gdzie jest taka 
możliwość – w tych dużych, profesjonalnych instalacjach 
– powinno się używać lepszego paliwa, chociażby wę-
gla, co pozwoliłoby na uzyskanie większej ilości energii. 
Dyskutowaliśmy o tym już kilka razy i pan minister się 
ze mną zgodził.

Chciałbym również zwrócić uwagę, że projekt ten obej-
muje całą Unię, ale żeby uzyskać jakieś efekty, tak napraw-
dę potrzebna jest tu zgoda wykraczająca poza Unię. No, 
właściwie potrzebna jest zgoda całego świata. Te działania 
muszą być również skorelowane z polityką gospodarczą, 
a także z polityką celną Unii Europejskiej, a dotychczas 
nie do końca tak było. Efekt może być taki, że dojdzie do 
przenoszenia produkcji poza granice Unii Europejskiej, 
gdzie będzie ona tańsza. Tak więc potrzebne są również 
działania w tym zakresie.

Jeszcze jedna kwestia, na którą chciałbym zwrócić 
uwagę, to sposób obliczania emisji, który moim zdaniem 
nie jest do końca właściwy. Pan minister wspomniał na 
przykład o wiatrakach, które są zeroemisyjne, no ale tak 
naprawdę wiążą się one z budownictwem. Taki wiatrak 
trzeba przecież wybudować, trzeba przywieźć beton, stal 
itd. To też jest źródło emisji. A są jeszcze kwestie eksplo-
atacji, dojazdów pracowników, napraw itd. To też powoduje 
emisję, w związku z czym należałoby obliczać to trochę 
inaczej, bo obecnie jest to swego rodzaju przelewanie wody 
z jednej szklanki do drugiej.

To wszystko, na co chciałem zwrócić uwagę w tym 
projekcie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska 
Marcin Korolec:
Właśnie dlatego w trakcie dyskusji nad mandatem 

negocjacyjnym Unii Europejskiej wskazywaliśmy, że 
dekarbonizacja jako cel jest nieracjonalna i że trzeba my-
śleć o neutralności węglowej. Jest to po prostu bardziej 
racjonalne.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
aspekt, a mianowicie na to, że w Warszawie bardzo często 
padają wypowiedzi, że polityka klimatyczna jest niezwy-
kle uciążliwa dla Polski, zarówno dzisiaj, jak i w dłuższej 
perspektywie. Otóż chcę powiedzieć, że wprawdzie polity-
ka klimatyczna obciąża polską energetykę, bo energetyka 
płaci za swoje uprawnienia, niemniej jednak jest to dochód 
Skarbu Państwa. W związku z tym można sobie łatwo wy-
obrazić, że jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, w której rze-
czywiście byłoby to bardzo uciążliwe… No, dzisiaj tak nie 
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ludzie tam przyjeżdżają, ale nikt ich nie sprawdza, więc gdy 
następnie pojawiają się w innych krajach europejskich, nie 
wiadomo, skąd się wzięli. Ich odciski palców nie są nigdzie 
zbierane, więc ich tożsamość jest nieznana. W związku 
z tym ta umowa wygląda tak: my wam pomożemy, a wy się 
ogarnijcie i zróbcie punkty rejestracji, w unijnej nomenkla-
turze nazywane hotspotami. Jeżeli nie powstaną hotspoty, 
jeżeli nie będzie systemu rejestracji, jeżeli kraje te nie będą 
z nami współpracować, to pozostałe kraje europejskie na 
tę relokację się nie zgodzą.

Kto według tego dokumentu miałby zostać relokowany? 
Jak powiedziałem, dotyczy to tylko osób, co do których jest 
wysokie prawdopodobieństwo, że dostaną one w Europie 
status uchodźców. Jakie są to osoby? Są to osoby pocho-
dzące z tych krajów, w przypadku których według danych 
Eurostatu co najmniej 75% kandydatów dostaje pozytywną 
decyzję w pierwszej instancji. Jeżeli osoba z takiego kraju 
przyjeżdża do Unii Europejskiej i prosi o status uchodźcy, 
to ma powyżej 75% szans, że go dostanie. Według danych 
Eurostatu z dnia przyjęcia tej decyzji dotyczy to tylko 
dwóch krajów, a mianowicie Syrii i Erytrei, przy czym 
rozróżnienie jest takie, że Erytrejczycy będą relokowani 
przede wszystkim z Włoch, bo w Grecji praktycznie ich 
nie ma, a uchodźcy syryjscy będą relokowani z Grecji. Ich 
z kolei praktycznie nie ma we Włoszech, bo dotarcie tam 
jest dla nich dzisiaj stanowczo za trudne.

Kraje członkowskie mogą też określić wymagania 
o charakterze ogólnym, jakie miałyby spełnić osoby re-
lokowane. Chodzi o selekcję pod kątem dobrej integracji 
w kraju, do którego mają one przyjechać. To po pierwsze. 
Po drugie, osoby, które mają być relokowane, najpierw 
muszą zostać zidentyfikowane przez kraj graniczny. Włosi 
lub Grecy muszą zarejestrować takiego człowieka, ziden-
tyfikować go, tak żeby było wiadomo, że on to na pewno 
on, zebrać jego odciski palców i sprawdzić, czy nie został 
on zarejestrowany wcześniej. Dopiero tak zweryfikowa-
nej osobie mogą oni zaproponować relokacje do któregoś 
z pozostałych krajów europejskich. Następnie przesyłają 
pełną dokumentację tej osoby do kraju docelowego, który 
też ma prawo dokonać weryfikacji – samodzielnie lub we 
współpracy ze służbami innych krajów. Zgoda tego kraju 
musi być następnie przekazana do Włoch lub Grecji. Na 
miejscu mają działać oficerowie łącznikowi służb, którzy 
będą tego procesu pilnować. W przypadku Polski byliby 
to oficerowie łącznikowi Straży Granicznej. Osobie, która 
ma być relokowana, przysługują określone środki prawne. 
Jeżeli nie chce ona jechać do jakiegoś kraju, to może się od 
tych decyzji odwołać. A jeśli zacznie się ukrywać, to zosta-
nie po prostu wyłączona z procesu relokacji, a jej sprawami 
dalej będą się zajmować wspomniane dwa kraje.

Jak już powiedziałem, w dniu dzisiejszym decyzja ta 
dotyczy sześćdziesięciu sześciu tysięcy ludzi. Pozostałe 
pięćdziesiąt cztery tysiące to grupa, która miała być re-
lokowana z Węgier, ale Węgrzy słusznie stwierdzili, że 
nie są krajem granicznym ani dla Syryjczyków, ani dla 
Erytrejczyków. Po upływie roku o podziale tej grupy ma 
zadecydować Rada na podstawie propozycji Komisji. Tak 
że ta sprawa z pewnością wróci za rok. Będzie to też mo-
ment oceny, czy ten system w ogóle działa i czy spełnia 
swoje podstawowe funkcje. Zobaczymy, czy odpowiedzią 

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Piotr Stachańczyk:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
To są trzy projekty wchodzące w skład tak zwanego pa-

kietu Junckera, czyli zestawu działań, które powinna podjąć 
Unia Europejska w związku z nienotowanym wcześniej 
masowym napływem migrantów – w szczególności do 
dwóch krajów, czyli do Włoch i Grecji. To nie jest komplet 
dokumentów tego pakietu. Można by wspomnieć choćby 
o dokumentach dotyczących tak zwanej polityki powroto-
wej, które również są w nim zawarte, ale są to trzy istotne 
dokumenty. Dwa z nich odnoszą się bezpośrednio do tak 
zwanej relokacji, o czym powiem za moment, a trzeci odnosi 
się do zasad prowadzenia postępowań w zakresie udzielania 
i cofania ochrony międzynarodowej w Unii Europejskiej.

Może zacznę nie od samego początku, tylko od punktu 
trzeciego, to jest od wniosku dotyczącego decyzji Rady 
wprowadzającej środki tymczasowe w dziedzinie ochrony 
międzynarodowej na rzecz Włoch, Grecji i Węgier. Ten do-
kument został przyjęty w Brukseli w zeszłym tygodniu, tyl-
ko że pod inną nazwą. W tej chwili jest to bowiem decyzja 
wprowadzająca środki tymczasowe w dziedzinie ochrony 
międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji – bez Węgier. To 
jest ten dokument, o którym głośno mówiły media. Został 
on przyjęty na naradzie ministrów spraw wewnętrznych, 
która odbyła się w zeszły wtorek w Brukseli. Jest to do-
kument, który zakłada relokację, czyli przemieszczenie, 
sześćdziesięciu sześciu tysięcy kandydatów na uchodźców 
– czy też osób, co do których istnieje poważne przypuszcze-
nie, że uzyskają one w Unii status uchodźcy – z terytorium 
Grecji i Włoch na terytorium innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej, a następnie przeprowadzenie postępo-
wania administracyjnego w tej sprawie. Decyzja ta ma 
obowiązywać dwa lata. W ciągu dwóch lat powinno dojść 
do przemieszczenia tych ludzi.

Skąd w ogóle idea takiej relokacji? Otóż celem relokacji 
nie jest, jak się niekiedy mówi, rozwiązywanie problemów 
pewnych krajów europejskich, zwłaszcza krajów sąsiadu-
jących z nami albo też krajów północnych. Jest to swego 
rodzaju polityczno-merytoryczna umowa – wprawdzie 
niepisana, ale tak to można określić – między państwami 
członkowskimi a Grecją i Włochami. Zakłada ona, że pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej, a także inne państwa, 
które są wyłączone z tej procedury, ale chcą w niej uczest-
niczyć – na przykład Norwegia, Szwajcaria, Islandia czy 
Liechtenstein – przejmą od tych dwóch krajów osoby, co do 
których, jak już wcześniej powiedziałem, jest prawie pew-
ne, że uzyskają one w Unii Europejskiej status uchodźców, 
i tym samym odciążą te dwa graniczne kraje finansowo 
i kadrowo. W zamian za to Włochy i Grecja przy pomocy 
unijnych agencji granicznych i azylowych, czyli Frontexu 
i EASO, oraz przy pomocy środków unijnych ponownie 
wdrożą system kontroli granicznej, czyli, mówiąc w skrócie, 
opanują swoje granice zewnętrzne i w jakiejś części, oby 
jak największej, powstrzymają proces niekontrolowanego 
napływu migrantów do Unii. Dzisiaj migranci wjeżdżają 
do Unii w sposób praktycznie niekontrolowany, właśnie 
przez te dwa kraje. W dodatku nie są oni rejestrowani. Ci 



139. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej8

przygotować i ją stosować. Teraz przechodzimy na listę 
wspólną, unijną. Nas to de facto nie dotyczy, dlatego że na 
liście tej są przede wszystkim kraje bałkańskie. Ostatnio za-
proponowano dopisanie do niej Turcji, ale będzie to jeszcze 
dyskutowane, bo są głosy, że jeśli chodzi o niektóre grupy 
narodowościowe, to ich sytuacja w Turcji nie jest tak ide-
alna, żeby można uznać, że jest to dla nich kraj bezpieczny. 
Ale ponieważ Polska co do zasady nie ma uchodźców ani 
z krajów bałkańskich, ani z Turcji, uważamy, że przyjęcie 
tego typu rozwiązania jest w interesie całej Unii. Umożliwi 
to skuteczne zajęcie się ludźmi, którzy naprawdę są uchodź-
cami, i wyłączenie z tych procedur tych osób, które pchają 
się do Unii jako migranci ekonomiczni. Jest to rozwiązanie, 
które będziemy popierać.

Reasumując, jeśli chodzi o pierwszy z tych wniosków, 
to jesteśmy i będziemy przeciw. Jeśli chodzi o drugi, to 
decyzja ta w zeszłym tygodniu została już opublikowana 
i weszła w życie. Jeśli chodzi o trzeci wniosek, to będziemy 
tę propozycję Komisji popierać. Dziękuję.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Zacząłbym od tego ostatniego wniosku, bo myślę, że 

budzi on najmniej wątpliwości. Jest to wniosek dotyczący 
sporządzenia na poziomie unijnym wykazu państw bez-
piecznych, czyli takich, w przypadku których z góry nie 
przysługuje ochrona. Moje wątpliwości dotyczyły tego, 
czy właściwe jest takie uogólnianie, bo przecież zawsze 
może się zdarzyć jakiś pojedynczy przypadek, który trzeba 
uwzględnić, ale być może będzie to możliwe w formie 
odwołań. Wobec tego sądzę, że możemy przejść nad tym 
dokumentem do porządku dziennego i powiedzieć, że go 
popieramy czy też pozytywnie opiniujemy. No, jest to po-
czątek drogi, ale ja bym to zostawił.

Jeżeli chodzi o pozostałe dokumenty, to mnie się 
wydaje, że trzeba by popatrzeć na to, co miało miejsce 
w przeszłości. Mówię o sytuacji we Włoszech, w Grecji i na 
Węgrzech. Pytanie jest takie: czy Unia rzeczywiście jest tak 
słabo zabezpieczona, że prawie każdy, kto… To są wielkie 
koszty. Ludzie, którzy się do nas przedostają, płacą za to 
wysoką cenę, niekiedy nawet cenę życia, ale i tak wydaje 
się, że przychodzi im to zbyt łatwo. Z wielu stron są dziury 
i wobec tego… No ale to jest temat na inną dyskusję. Trzeba 
wzmocnić niektóre miejsca, które są łatwe do sforsowania, 
ale nie chciałbym o tym teraz dyskutować.

Pewne jest to, że mamy w tej chwili problem, z którym 
trzeba sobie jakoś poradzić. Co do tego nikt nie ma chyba 
wątpliwości. Główne pytanie jest teraz takie, jak odpo-
wiedzieć na to, co się stało. Czy powinniśmy – o co wnosi 
wiele państw, w tym Polska – rozwiązać ten problem na 
zasadzie dobrowolności, czy też trzeba zastosować jakiś 
większy lub mniejszy przymus. Pamiętam jeszcze poprzed-
nią dyskusję na posiedzeniu komisji. Zadałem wtedy panu 
ministrowi pytanie dotyczące tego, że gdybyśmy kierowali 
się tylko zasadą dobrowolności, po zsumowaniu deklaracji 
poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej 
okazałoby się, że możemy rozwiązać ten problem tylko 
w 15–30%. I co dalej? Nie ma woli załatwienia tej sprawy 
na zasadzie solidarności, a przecież mówimy, że jest to 

na tę dobrą wolę krajów unijnych będzie rzeczywista dzia-
łalność Grecji i Włoch. I to tyle, jeśli chodzi o tę decyzję, 
która została już podjęta.

Teraz przejdźmy do pierwszego z dokumentów, które 
mam dzisiaj omówić. Jest to projekt zmiany rozporządze-
nia, które ma długą nazwę, ale tak naprawdę w skrócie 
nazywane jest rozporządzeniem dublińskim. Mówi ono 
o wyznaczaniu kraju do rozpoznania wniosku danego 
uchodźcy. Komisja proponuje wprowadzić do tego rozpo-
rządzenia stały mechanizm relokacji oparty na decyzjach 
samej Komisji. Taki mechanizm polegałby na tym, że je-
żeli Komisja stwierdziłaby na podstawie danych EASO 
i Frontexu, że w danym kraju występuje zdecydowanie 
nadmierny napływ imigrantów, to mogłaby ona zarządzić 
relokację kandydatów na uchodźców do innego kraju ce-
lem rozpatrzenia ich wniosków. Komisja mogłaby określić 
zarówno to, z którego i do którego kraju miałaby nastąpić 
relokacja, jaki i to, ilu osób miałoby to dotyczyć.

Jest to dokument, co do którego istnieje dzisiaj jedno-
myślność wśród przynajmniej połowy, a może i większości 
krajów, które nie zgadzają się na taką propozycję Komisji. 
Polska oczywiście także jest w tej grupie, bo formuła auto-
matycznych decyzji Komisji absolutnie nam nie odpowia-
da. Bardzo starannie dbaliśmy o to, żeby z tej pierwotnej 
decyzji, o której mówiłem w pierwszej kolejności, wykre-
ślono wszelkie rozwiązania, które mogłyby sugerować, 
że Komisja uzyskuje prawo do czegoś innego niż tylko 
przedkładania propozycji Radzie. Jako ciekawostkę mogę 
powiedzieć, że w trakcie głosowania delegacja polska za-
żądała przerwy i jeszcze przez godzinę poprawialiśmy treść 
tego dokumentu, tak aby było jasne, że wszystkie istotne de-
cyzje będzie podejmować Rada, a nie Komisja Europejska. 
Wracając do tematu, chciałbym powiedzieć, że stanowisko 
rządu jest całkowicie negatywne. Wskazujemy także, że 
naszym zdaniem naruszona jest tutaj zasada pomocniczości. 
Uważamy, że takie rozwiązanie wykracza poza to, o czym 
ta zasada mówi. Myślę, że nawet jeśli ta sytuacja miałaby 
się powtarzać, to zupełnie wystarczający jest ten mecha-
nizm, który stosuje się w tej chwili. Chodzi o art. 78 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który jest 
podstawą prawną tego typu decyzji w sytuacji, gdy pewne 
kraje dotknięte są nieszczęściem, o którym mówimy.

Trzeci omawiany dzisiaj dokument to wniosek, w któ-
rym chodzi o wykaz bezpiecznych krajów pochodzenia. 
Według reguł unijnych bezpieczne kraje pochodzenia to 
takie kraje, w przypadku których procedura uchodźcza 
może być krótsza i prostsza. Pochodzące stamtąd osoby 
można łatwiej odsyłać do domu, bo zakłada się, że w danym 
kraju co do zasady nie ma prześladowań. Oczywiście jest to 
zasada, którą można zakwestionować. Nie jest tak, że łapie 
się człowieka i pyta, skąd przyjechał, a jeśli odpowie, że 
z Albanii, to za łeb i do domu. Nie, taka osoba ma prawo 
powiedzieć: „zaraz, zaraz, generalnie w Albanii nie ma 
prześladowań, ale z jakiegoś powodu jestem tam jednak 
prześladowany”, i poddać to pod rozwagę danego urzędu. 
Niemniej jednak w większości krajów, które stosują tego 
typu regułę, po prostu powoduje to przyśpieszenie proce-
dury. Na czym tak naprawdę polega ta zmiana? Dzisiaj pra-
wo unijne umożliwia tworzenie list bezpiecznych krajów 
w wymiarze krajowym. Każdy kraj może sobie taką listę 
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w tej chwili polski rząd jest przeciwny ustalaniu kwot przez 
Komisję Europejską. Nie zgadzam się z tym z tego powodu, 
że nie widzę innej możliwości rozwiązania tego problemu. 
Na zasadzie dobrowolności? Przecież to nie będzie działało, 
tak jak nie działa dzisiaj. Przypominam, że myśmy dys-
kutowali o tej kwestii, o ile dobrze pamiętam, w czerwcu 
albo nawet w maju. Prawda? A uchodźców jest coraz to 
więcej. Od tego czasu sytuacja radykalnie się zmieniła. 
Na terytorium Unii Europejskiej faktycznie znajdują się 
uchodźcy czy imigranci z Afryki Północnej i z Bliskiego 
Wschodu, więc jestem przeciwny temu stanowisku, które 
zostało tutaj zaprezentowane jako stanowisko rządowe. 
Uważam, że rozwiązanie, które proponuje się w tej chwi-
li na poziomie instytucji unijnych, jest bezalternatywne. 
Przecież nie jest tak, że instytucje unijne chcą za wszelką 
cenę pogarszać sytuację rządów Łotwy, Estonii, Polski czy 
Republiki Czeskiej. Przecież nikt nie będzie robił nam na 
złość, przydzielając specjalne kwoty. Znamy mechanizm, 
na podstawie którego jest to obliczane. Liczba osób przy-
dzielanych do danego kraju jest uzależniona od potencjału 
gospodarczego, wielkości, liczby ludności itd. Wszystkie te 
czynniki są obiektywne. Polska nie jest państwem upadłym 
czy państwem Trzeciego Świata, które nie byłoby w stanie 
poradzić sobie z tą sytuacją. Myślę, że problem jest raczej 
po stronie mentalności polskich elit politycznych czy spo-
łecznych. Przypomnę, że po II wojnie światowej, jeszcze za 
stalinizmu i właściwie w warunkach katastrofy cywilizacyj-
nej, Polska była w stanie przyjąć około czternastu tysięcy 
uchodźców z Grecji i jakoś sobie z tym wtedy poradziliśmy. 
W każdym razie jestem przeciwny stanowisku rządowemu. 
Uważam, że w tej chwili inaczej tego rozwiązać nie można. 
Albo rozwiążemy ten problem solidarnie w ramach całej 
Unii Europejskiej, albo zgodzimy się na to, że solidarność 
europejska przestanie istnieć, ale skoro tak, to nie zdziwmy 
się, jeżeli potraktują nas podobnie w sytuacji, kiedy to my 
będziemy mieli problem, na przykład w związku z polityką 
rosyjską w Europie Wschodniej.

I jeszcze druga sprawa, także związana z wypowiedzią 
pana ministra. Panie Ministrze, otóż w tej chwili podział na 
uchodźców i imigrantów się zamazuje. To jest klasyczny 
problem. Na gruncie prawa międzynarodowego kimś in-
nym jest uchodźca, a kimś innym imigrant, ale w obecnej 
sytuacji globalnej ten podział się zamazuje. Dana osoba 
może być do pewnego stopnia uchodźcą politycznym, 
a do pewnego stopnia migrantem. Akurat w perspektywie 
historii Polski nie jest to niczym nowym, bo osoby, które 
wyjeżdżały z Polski po wprowadzeniu stanu wojennego, 
kiedy myśmy siedzieli w więzieniach, też do pewnego stop-
nia były uchodźcami, a do pewnego stopnia poszukiwały 
lepszego losu. Mówię o sytuacji sprzed trzydziestu kilku 
lat, ale w tej chwili mamy do czynienia z nową sytuacją 
globalną. Zresztą tę kwestię podnoszą specjaliści od prawa 
międzynarodowego. Trzeba to na nowo przemyśleć, gdyż 
ten status się zamazuje. Kiedy jako przedstawiciel naszej 
Komisji Spraw Unii Europejskiej byłem na konferencji 
w parlamencie włoskim w Rzymie – Włochy sprawowały 
wtedy swoją prezydencję – był to jeden z głównych tema-
tów, jakie tam analizowano. Kwestię tę podnosili świetni 
specjaliści od prawa międzynarodowego, a także włoscy 
senatorzy, którzy mieli specjalne speeche na ten temat. Tak 

jeden z fundamentów Unii Europejskiej. Myślę, że muszą 
zostać wprowadzone jakieś mechanizmy. Na pewno muszą 
to być jakieś rozwiązania systemowe. Musimy wiedzieć, 
co zrobić w przypadku, gdy pojawiają się takie problemy, 
bo mnie się wydaje, że z różnych powodów będzie ich 
coraz więcej. Mówiliśmy już o zmianach klimatycznych 
czy istotnych różnicach ekonomicznych i politycznych. Są 
różne przyczyny tego, że ludzie przenoszą się z jednych 
miejsc do drugich. No, szukają oni lepszego życia. Wobec 
tego musimy mieć jakiś stały sposób działania. Potrzebne 
są rozwiązania systemowe. Pytanie jest jednak takie: co 
zrobić z tym problemem, który mamy w tej chwili? Jak ten 
mechanizm dobrowolności ma się do liczb, o których się 
mówi? Czy problem ten jest już możliwy do rozwiązania, 
czy jeszcze nie? Pojawiają się też wątpliwości, kto jest 
uchodźcą, a kto imigrantem. Pan minister przedstawił tutaj, 
w jaki sposób będzie to przebiegało: rejestracja, identyfi-
kacja, pobranie odcisków palców, weryfikacja itd. I jest 
jeszcze druga kwestia. Jeżeli wprowadzimy przymus, to 
jakie będą ewentualne konsekwencje odmowy? Ktoś może 
powiedzieć „nie”, uzasadniając to tym, że nie ma na to 
środków itd. Nasuwa się więc pytanie, jakie byłyby tego 
ewentualne konsekwencje.

Przechodząc już do szczegółów tego pierwszego wnio-
sku, dotyczącego ustanowienia pewnych kryteriów i me-
chanizmów, chciałbym powiedzieć, że różnica między 
stanowiskiem polskim a stanowiskiem niektórych innych 
państw odnosi się do tego, czy ma to być obowiązkowe, czy 
nieobowiązkowe. Sygnalizowałem to już w tych pytaniach, 
które zadawałem. W ocenie naszych analityków są tutaj 
pewne wątpliwości. Niewłaściwa jest na przykład podstawa 
prawna. Art. 78 ust. 2, który jest tutaj przywoływany, upo-
ważnia Unię do przyjęcia wspólnych zasad, ale nie w tym 
przypadku, o którym w tej chwili mówimy.

Niemniej jednak jeżeli chodzi o zasadę pomocniczości, 
to trzeba na to patrzeć w ten sposób, że jest to nasz wspólny 
problem i nie ma możliwości rozwiązania go bez wspólne-
go postępowania całej Unii. Według naszych analityków 
projekt ten nie budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady 
pomocniczości. Zasada subsydiarności jest tutaj spełnio-
na, gdyż nie da się tego problemu rozwiązać na poziomie 
krajowym – czy to we Włoszech, czy to w Grecji. Unia 
jako całość musi wykazać pewną solidarność. Ten problem 
trzeba rozwiązać wspólnie.

Jeżeli chodzi o relokację imigrantów, która stała się już 
faktem, to moje wątpliwości zawarte są w tym oto pytaniu: 
jak to się ma do tego, o czym mówił pan minister, czyli do 
tych ostatnich uzgodnień na zasadzie dobrowolności? Jaki 
jest tego bilans? Jak poszczególne państwa w tym party-
cypują? Wiemy o liczbie dziewięciu tysięcy z haczykiem. 
Czy to jest dobrowolne, czy wynika z przydziału? Różnie 
można na to patrzeć. Jak to w końcu wygląda? No, takie 
są moje wątpliwości.

Pan senator Pinior. Bardzo proszę.

Senator Józef Pinior:
Ja także chciałbym ustosunkować się do wypowiedzi 

pana ministra. Przede wszystkim nie zgadzam się ze stano-
wiskiem, które pan minister zaprezentował. Jak rozumiem, 



139. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej10

I to jest coś, czego docelowo oczekuje się od tych 
dwóch krajów, czyli Grecji i Włoch. Pamiętajcie państwo, 
że Unia Europejska, a właściwie strefa Schengen, ma tylko 
jedną granicę – granicę zewnętrzną. Jeżeli ktoś dociera 
do Włoch, to dociera do Unii i dalej nie ma już do poko-
nania żadnych granic, aż do przylądka Nordkapp. Może 
jechać, gdzie chce, i robić, co chce. Oczywiście powinien 
to robić legalnie, ale prawda jest taka, że jeżeli służby 
włoskie o niego nie zadbają, nie zarejestrują, nie podda-
dzą daktyloskopii, nie umieszczą w ośrodku strzeżonym 
i nie nadadzą statusu uchodźcy, to ma on otwartą drogę 
do całej Europy.

Trochę inna sytuacja jest w Grecji, bo Grecja, jak pań-
stwo wiecie, nie graniczy z żadnym krajem strefy Schengen. 
Problemy krajów bałkańskich, czyli Macedonii i Serbii, bio-
rą się właśnie stąd, że migranci z Grecji idą tamtędy na pół-
noc. Idą właśnie tamtędy, ponieważ Bułgaria już od jakie-
goś czasu zabezpiecza swoje granice. Co więcej, Bułgaria 
ma znacznie lepszą współpracę z Turcją niż Grecja. Turcja 
pomaga Bułgarom ochraniać granicę bułgarsko-turecką. Po 
stronie tureckiej jest tam, mam wrażenie, znacznie lepsza 
kontrola niż na odcinku grecko-tureckim. Potem, żeby nie 
przekraczać za dużo granic unijnych… No bo jeżeli ktoś 
wejdzie do Bułgarii, to następnie będzie musiał przekroczyć 
granice nieobjęte strefą Schengen, czyli granice, które nie 
są otwarte. Mam na myśli granicę bułgarsko-rumuńską 
i rumuńsko-węgierską. Tak więc uchodźcy idą przez kraje 
nieunijne, tak żeby do granicy Unii Europejskiej dotrzeć… 
Poprzednio miało to miejsce na Węgrzech, a w tej chwili 
głównie w Chorwacji. Ten proces trwa, bo każdego dnia do 
Grecji przybywa – głównie przypływa – kilka tysięcy ludzi. 
Zwracam uwagę, że między Bodrum – jest to dość znane 
miasto w Turcji – a wyspą Kos jest 10–15 km. No, mniej 
więcej tyle. W Turcji kupowanie pontonów i kamizelek 
ratunkowych jest legalne, więc ci ludzie po prostu wsia-
dają w ponton i płyną. Niepotrzebne są im żadne kompasy 
czy mapy, bo gołym okiem widać, gdzie trzeba płynąć. 
Jeżeli Grecy z pomocą Unii nie rozwiążą tego problemu 
– nie mam na myśli jakichś drastycznych ruchów, tylko 
przywrócenie jakiejkolwiek kontroli – to trzeba będzie 
powiedzieć wprost, że Unia Europejska ma dwie niekon-
trolowane granice. Każdy, kto chce, może wejść albo wyjść. 
No, wychodzi niewielu, ale wchodzą całe tłumy. I tak to 
wygląda. Jak już mówiłem, decyzja, którą przyjęliśmy, 
dotyczy środków tymczasowych na rzecz Włoch i Grecji. 
My im pomagamy, jednak oni muszą zabezpieczyć jakoś 
swoje granice. Jeżeli to nie zadziała, to nie łudźmy się, 
poszczególne państwa zaczną same zabezpieczać swoje 
granice, bo nie będzie innego sposobu powstrzymania tego 
napływu imigrantów.

Oczywiście jest wiele pomysłów, jak tego uniknąć. 
Można wspomagać ośrodki dla uchodźców syryjskich 
w Turcji, Libanie czy Jordanii, udzielać dodatkowej po-
mocy Turcji czy też Libanowi, tak aby tamtejsze rządy 
ponosiły mniejsze wydatki na utrzymanie uchodźców 
itd., itd. No, jest jeszcze trochę możliwych rozwiązań. 
Odpowiednia polityka rozwojowa mogłaby wesprzeć 
te kraje afrykańskie, z których jadą tutaj te największe 
grupy uchodźców. W gestii pani Mogherini jest dość 
szeroki wachlarz środków, które mogą zostać zastoso-

więc nie można podchodzić do tego mechanicznie, bo nie 
wiemy na pewno, kto jest uchodźcą politycznym, a kto 
migrantem. Zwracam uwagę na ten problem, gdyż z tego, 
co mówił pan minister, zrozumiałem, że w tej chwili dla 
polskiego rządu on nie istnieje. No ale to są fakty i trzeba 
będzie się do tego jakoś odnieść.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.
To są właśnie te kwestie, o których mówiłem.
(Senator Józef Pinior: Pan profesor mówił, ale…)
Nie wiemy, kto jest kim…
(Senator Józef Pinior: Tak.)
…tym bardziej że często nie da się rozdzielić jednego 

od drugiego.
Na pewno idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby ten 

problem rozwiązano na zasadzie dobrowolności. To byłoby 
rozwiązanie idealne, w pełni się z tym zgadzam.

(Senator Józef Pinior: Oczywiście.)
Niemniej jednak moje pytanie dotyczyło tego, jaki 

byłby tego efekt. I takie właśnie pytanie kieruję do pana 
ministra.

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Piotr Stachańczyk:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Pozwolę sobie odnieść się najpierw do tej ostatniej wy-

powiedzi. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pewne pojęcia 
się zamazują, jednak nawet ktoś tak wyspecjalizowany 
i dbały o ochronę uchodźców jak pan Guterres, wysoki 
komisarz do spraw uchodźców, na spotkaniu z JHA jasno 
powiedział, że zdaniem UNHCR we Włoszech są proporcje 
pół na pół. Połowa ludzi przyjeżdżających do Włoch to 
typowi imigranci ekonomiczni, czyli ludzie z krajów, w któ-
rych co do zasady nie ma konfliktów ani prześladowań, ale 
w których jest biednie. No, w wypowiedzi tej padały nazwy 
konkretnych krajów afrykańskich. Druga grupa to obywa-
tele krajów z tak zwanego Rogu Afryki, gdzie sytuacja jest 
znacznie gorsza, w związku z czym można mówić o prze-
słankach do nadania statusu uchodźcy. Są to na przykład 
obywatele Erytrei, Somalii czy Sudanu Południowego. Tak 
więc rozróżnienie to jednak występuje.

Tego typu rozróżnień dokonuje się oczywiście w postę-
powaniach administracyjnych prowadzonych we wszyst-
kich krajach na świecie. Generalnie jest tak, że ktoś, kto 
przyjeżdża do danego kraju, zawsze mówi, że jest uchodź-
cą, bo gdyby zaczął od przyznania, że jest migrantem 
ekonomicznym, nie mając wizy, po prostu nie zostałby 
wpuszczony. Tak więc taki człowiek mówi, że chce być 
uchodźcą, po czym przeprowadzane jest postępowanie, 
w którym w zgodzie z konwencją genewską, stosownymi 
aktami unijnymi oraz aktami prawa krajowego sprawdza 
się, czy jest to uzasadnione. Jeżeli jest, to dostaje on sto-
sowne uprawnienia pobytowe, a jeżeli nie, to co do zasady 
podlega procedurze powrotu do kraju pochodzenia.
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wa procedura dotycząca niewykonywania unijnego aktu 
prawnego. Od momentu przyjęcia tej decyzji i jej wejścia 
w życie, jest to unijny akt prawny, który musi być stoso-
wany tak jak każdy inny akt prawny. A co jeśli nie będzie 
stosowany? W prawie unijnym określone są konsekwencje 
niezastosowania się do takiego aktu.

Jak już mówiłem, według tego, co zostało ustalone, 
Polska przyjmie maksymalnie pięć tysięcy osiemdziesiąt 
dwie osoby. De facto będzie ich jednak mniej, dlate-
go że do udziału w tym przedsięwzięciu dobrowolnie 
zgłosiły się jeszcze te kraje, o których mówiłem, to zna-
czy kraje, które są objęte opt-outem, albo takie, które 
są tylko w strefie Schengen, ale nie są w Unii. Dotyczy 
to wszystkich państw z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. 
Wielka Brytania uznała, że przesiedlenie dwudziestu ty-
sięcy uchodźców syryjskich z obozów dookoła Syrii jest 
lepszym rozwiązaniem niż udział w relokacji, tak więc 
jako jedyny kraj nie będzie tutaj uwzględniana. Kiedy 
pozostałe kraje zgłoszą już swoje propozycje, Komisja 
jeszcze raz to wszystko przeliczy, tak żeby… No, po 
prostu odliczy tyle procent, ile zadeklarują te kraje. To 
jest dość prosta operacja matematyczna. Prawdopodobnie 
na kolejnym posiedzeniu Rady w Luksemburgu przyjęta 
zostanie tak zwana decyzja ostateczna czy też korygu-
jąca. Co do pozostałej grupy migrantów to, jak już mó-
wiłem, kolejna decyzja Rady będzie dotyczyła podziału 
pięćdziesięciu czterech tysięcy osób. Jeżeli za rok Rada 
odrzuci propozycję Komisji, jeżeli kraje członkowskie 
dojdą do wniosku, że ten mechanizm się nie sprawdził, 
to nie będzie kolejnego podziału.

I może jeszcze jedno wyjaśnienie, bo na ten temat 
powstały różne, powiedziałbym, mity. Oczywiście nikt 
nikogo nie będzie pilnował. Nie będzie tak, że ci ludzie 
zostaną tu przywiezieni, a następnie my będziemy ich 
trzymać w jakichś strzeżonych ośrodkach i pilnować. 
Nie, zostaną oni poddani normalnej procedurze. Jeżeli 
w trakcie tej procedury czy już po jej zakończeniu ktoś 
z nich wpadnie na pomysł, że chce wyjechać, na przy-
kład do Niemiec albo gdziekolwiek indziej, to pojedzie. 
To będzie wolny człowiek w wolnym kraju. Nie będzie 
żadnego przymusu ani żadnych strzeżonych ośrodków. Na 
niektórych spotkaniach pytano mnie, kto będzie do nich 
strzelał. Otóż nikt nie będzie do nikogo strzelał, to w ogóle 
nie wchodzi w grę. Po przyjeździe do Polski zostaną oni 
tylko pouczeni, że od momentu zarejestrowania Polska 
jest jedynym krajem unijnym, który daje im świadczenia 
socjalne. Niech nie liczą na to, że jeżeli pojadą gdziekol-
wiek indziej, to cokolwiek tam dostaną. Jeżeli zaś zostaną 
złapani, to my będziemy mieli obowiązek ich przyjąć. 
Chodzi o to, żeby wiedzieli, że w razie czego mogą tu 
wrócić. I to wszystko. To jest to, co musimy w stosunku 
do nich zrobić. I tyle. Dziękuję.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.
Z tego, co mówił pan minister, wynika, że gdybyśmy 

chcieli zsumować te dobrowolne deklaracje, okazałoby się, 
że w tej chwili jest ich za mało.

wane. No, oczywiście potrzebna jest pomoc na miej-
scu. Potrzebne są także operacje Frontexu wspierające 
służby wspomnianych państw. Trzeba jednak pamiętać, 
że operacja Frontexu na Morzu Śródziemnym, między 
Libią a wybrzeżem włoskim czy też Lampedusą, to tak 
naprawdę operacja ratunkowa. Statki Frontexu przechwy-
tują uchodźców, zgodnie ze stosownymi orzeczeniami 
europejskich trybunałów wiozą ich do Europy, a na 
lądzie umożliwia się tym ludziom złożenie wniosków 
azylowych. Nie ma możliwości odwiezienia ich z po-
wrotem. Nie jest tak, że gdy złapiemy kogoś gdzieś tam 
pod Lampedusą, wsadzamy go na statek, transportujemy 
go z powrotem do Trypolisu czy do Bengazi i mówimy 
mu w porcie: „dziękujemy, proszę wysiąść”. Prawo jest 
w tej chwili takie, że osoby te muszą zostać przewiezio-
ne na teren Unii, w związku z czym Włosi przewożą je 
przede wszystkim na Lampedusę. Lampedusa pojawiła 
się w tej dyskusji, bo zgodnie z prawem morza celem 
powinien być pierwszy bezpieczny port. Kiedy robi się 
różne obliczenia, najczęściej wychodzi, że jest to właśnie 
Lampedusa. Tak to wygląda.

Proszę państwa, wrócę teraz do tego, o czym mówił 
pan senator. Nasz sprzeciw wobec mechanicznego podziału 
uchodźców wynika właśnie z faktu, że sytuacja jest tak 
niestabilna. Nie należy tworzyć kolejnych pull factors, 
czyli czynników przyciągających migrantów. Nie należy 
też doprowadzać do sytuacji, w której państwa członkow-
skie znienacka dowiadują się, że Komisja proponuje po-
dzielić pół miliona kolejnych imigrantów. No, właściwie 
nie wiedzielibyśmy nawet, gdzie ich umieszczać. OK, my 
mówimy, że rozumiemy, jaka jest sytuacja, ale przypomi-
namy, że Unia Europejska ma w swoim arsenale praw-
nym art. 78 ust. 3, który przewiduje, że za każdym razem 
decyzję podejmuje Rada. Jeżeli Komisja mówi, że jest 
źle, i chce coś z tym zrobić – do tej pory zdarzyło się to 
dwa razy – to przychodzi z tym do Rady, tak aby mogli to 
przedyskutować przedstawiciele państw członkowskich. 
Inaczej powstanie mechanizm niekontrolowany przez pań-
stwa członkowskie, a mający dla nich bardzo poważne 
skutki. Złamanie zasady pomocniczości dostrzegliśmy nie 
w tym, że pomagamy pewnym krajom, tylko w stworzeniu 
tak daleko idącego stałego mechanizmu. My naprawdę 
nie mówimy temu „nie”. Jeżeli napływ migrantów będzie 
duży, to propozycja Komisji zostanie przedyskutowana. Na 
czym polega nasza propozycja? O co chodzi w tej dyskusji? 
Otóż przede wszystkim chodzi o to, że my nie chcemy 
automatyzmu. Podejmując każdą kolejną decyzję, chcemy 
dyskutować, ile osób ma przypaść na poszczególne kraje 
członkowskie. W pierwotnym kształcie propozycja Komisji 
wprowadzała stały mechanizm. Była w niej mowa o tym, że 
kraje zgadzają się na określony mechanizm. Otóż wszystko, 
co dotyczyło takiego mechanizmu, zostało z tej decyzji 
skutecznie wyrzucone przez Polskę i Hiszpanię, tak aby 
w przypadku następnej decyzji nie można było powołać 
się na to, że skoro już raz zgodziliśmy się na określony 
mechanizm, to powinniśmy się tego trzymać. Nie, zgodzi-
liśmy się jedynie na określone liczby.

Fakt, zgodziliśmy się. Co by było, gdybyśmy się nie 
zgodzili? To jest akt prawny, więc jeżeli ktoś by go nie 
realizował, to groziłyby mu kary. Określa to standardo-
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demnastu tysięcy wniosków, a we Włoszech, do których 
przypływają, niecałe dwieście. Tak więc oni po prostu prze-
lewają się przez te Włochy jak przez sito.

I na tym polega zasadniczy problem. Jeżeli będziemy 
mieli do czynienia ze zorganizowanym procesem… No, na 
początku tej drogi powiedzieliśmy, że jakoś tych ludzi po-
dzielimy. Oczywiście, mamy wspólną granicę zewnętrzną, 
więc wszyscy powinniśmy zajmować się uchodźcami, bo 
inaczej skończy się to tak, że będą się nimi zajmować tylko 
kraje graniczne, a nie byłoby to właściwym rozwiązaniem. 
Kraje te zajmują się ochroną granicy, a azylantami powinni 
zajmować się także inni. W planie Steinmeiera i Gabriela, 
dwóch niemieckich polityków, pojawia się jeszcze jeden 
element, a mianowicie postulat, żeby status azylowy obo-
wiązywał w całej Unii. Chodzi o to, żeby człowiek, który 
dostanie taki status w jednym kraju, mógł korzystać z przy-
wilejów azylanta w całej Unii. Dzisiaj jest on przypisany 
do danego kraju. Jeżeli dostał status uchodźcy w Polsce, 
to może z niego korzystać w Polsce, ale w Niemczech już 
nie. Jest wiele tego typu pomysłów, tylko że wdrożenie 
ich wszystkich wymaga tego, by dwa wspomniane kraje – 
najpierw w minimalnym, a potem coraz większym stopniu 
– zapanowały nad swoimi granicami. To jest dzisiaj podsta-
wowy europejski problem. Niepanowanie nad granicami, 
niezależnie od tego, jak będziemy to nazywać, może mieć 
niebywale trudne do przewidzenia konsekwencje.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Pani Magda Słok-Wódkowska. Bardzo proszę.

Główny Specjalista 
w Dziale Spraw Unii Europejskiej 
w Biurze Spraw Międzynarodowych 
i Unii Europejskiej w Kancelarii Senatu 
Magdalena Słok-Wódkowska:
Dziękuję bardzo.
Chciałabym tylko wyjaśnić, na czym polegają roz-

bieżności między moją opinią i stanowiskiem rządu, jeśli 
chodzi o zgodność tego projektu z zasadą pomocniczości. 
Tak naprawdę wyszliśmy z tego samego założenia. Otóż 
art. 78 ust. 2 lit. e, który pozwala na przyjęcie kryteriów 
i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego od-
powiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o udzielenie 
azylu lub ochrony uzupełniającej, czyli podstawa prawna 
rozporządzenia dublińskiego, nie jest właściwą podstawą 
prawną do stworzenia mechanizmu stałego. W zasadzie 
są dwa argumenty, które za tym przemawiają. Przede 
wszystkim przepis ten wyraźnie mówi o ustalaniu pań-
stwa, w którym konieczne jest złożenie wniosku o azyl. 
W tej chwili rozporządzenie dublińskie mówi, że musi to 
być pierwsze państwo, w którym azylant powinien się zna-
leźć. No, oczywiście jest to bardziej skomplikowane. Drugi 
argument jest taki, że w sytuacji takiego właśnie nagłego 
napływu migrantów, z którymi dane państwo członkowskie 
nie jest w stanie sobie poradzić, traktat przewiduje pewne 
szczególne środki. Mechanizm ten określony jest w art. 78 
ust. 3. Wydaje się, że zakwestionowanie tego, że decyzje 

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Piotr Stachańczyk:
Nie, ta ostatnia decyzja była oparta na propozycji przed-

stawionej przez Komisję i nikt tego podziału nie podwa-
żył. W sumie chodzi o sześćdziesiąt sześć tysięcy ludzi. 
Wspólnie uzgodniono, że kwestię kolejnych pięćdziesięciu 
czterech tysięcy, tak zwanej części węgierskiej, będziemy 
rozważać za rok.

Aha, w tej decyzji zawarte są także dwie możliwości, 
które mogą być dla nas interesujące. Pierwsza jest taka, że 
jeżeli jakiś kraj stanie się obiektem dużego napływu mi-
grantów, to będzie można tę decyzję zmienić i część z tych 
pięćdziesięciu czterech tysięcy ludzi relokować do innych 
krajów unijnych. W decyzji tej jest jeszcze drugi zapis 
dotyczący masowego napływu migrantów. Otóż w przy-
padku takiego masowego napływu dany kraj praktycznie 
automatycznie wyłączany jest z procesu relokacji i nie musi 
przyjmować kolejnych ludzi. Wprost przeciwnie, to inni 
zaczynają się zastanawiać, w jaki sposób mu pomóc. Takie 
dwa przepisy zawarte są w tym właśnie dokumencie.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.
Chciałbym poprosić panią doktor Magdalenę Słok-

Wódkowską o wyjaśnienie kwestii dotyczących zasady 
pomocniczości i rozwianie wątpliwości, które tutaj wyra-
żaliśmy. To jest pierwsza sprawa.

Miałbym też pytanie do pana ministra. Skoro we 
Włoszech i w Grecji stosowane są już procedury, o których 
pan mówił – procedury rejestracji, identyfikacji itd. – to 
jaka część osób, które się tam dostały, została w związku 
z taką weryfikacją cofnięta? Czy te procedury w ogóle się 
stosuje, czy też nie ma na to czasu?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Piotr Stachańczyk:

Panie Przewodniczący, pozwolę sobie odpowiedzieć 
od razu. Problem polega na tym, że te procedury na razie 
nie są stosowane. W pierwszej połowie tego roku do Grecji 
przybyło nielegalnie… No, są różne dane, ale w każdym 
razie sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wnioski o nadanie 
statusu uchodźcy, czyli prośbę o taką prawdziwą rejestra-
cję, złożyło mniej więcej siedem tysięcy trzysta osób. Cała 
reszta pojechała w Europę. Do Włoch na pewno przyjechało 
około stu tysięcy ludzi. No, te proporcje w ostatnim roku 
się odwróciły. O ile jeszcze w roku 2014 przez Włochy 
jechało znacznie więcej uchodźców niż przez Grecję, o tyle 
ostatnio systematycznie się to zmienia. Statystyki Włoch 
się zmniejszają, a Grecji rosną. Wygląda to tak, że o ile 
przybyło tam sto tysięcy osób, o tyle wniosków złożonych 
we Włoszech było tylko czterdzieści tysięcy. Najlepszym 
przykładem jest właśnie Erytrea. W pierwszej połowie 
tego roku Erytrejczycy złożyli w różnych krajach Europy 
– zastrzegam, że mogę się niewiele pomylić – około sie-
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Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, właściwie mamy jeszcze pół godziny 

– w tym czasie sala będzie do naszej dyspozycji – niemniej 
prosiłbym o skrótowe wypowiedzi.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Piotr Stachańczyk:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Odpowiedź brzmi: to zależy. Nie mylmy dwóch kwe-

stii. Pierwsza kwestia dotyczy tej grupy ludzi, o której 
jest mowa w decyzji. Będą to ludzie z tych dwóch krajów, 
o których mówiłem. Gdyby ludzie ci przyszli do Polski 
sami, dostaliby status uchodźcy. W ciągu ostatniego półtora 
roku otrzymaliśmy w Polsce kilkaset syryjskich wniosków 
o status uchodźcy. Wszyscy ci ludzie dostali te statusy i albo 
mieszkają w Polsce, albo z Polski wyjechali – w każdym 
razie przeszli polskie procedury. I to jest jedna kwestia.

Druga kwestia to ewentualny, choć w tej chwili niewi-
doczny… Pozostajemy w kontakcie z kolegami z krajów 
sąsiednich, zwłaszcza Czech, Słowacji czy Ukrainy, i nie 
widzimy napływu migrantów, którzy chcieliby kierować się 
do Polski. Jeżeli jednak trafiliby oni do Polski, to w naszym 
interesie byłoby to, żeby system dubliński zadziałał, czyli 
żeby granice greckie i włoskie zostały uszczelnione. Jeżeli 
zostaną one uszczelnione, to wrócimy do rozporządzenia 
dublińskiego, a jeżeli wrócimy do rozporządzenia dubliń-
skiego, to będziemy tych ludzi odsyłać do kraju, przez 
który do Unii wjechali. W przeciwnym razie będziemy 
musieli robić to, co powinno być robione normalnie, to 
znaczy będziemy urządzać im wstępne przesłuchania. Tych, 
którzy w naszej ocenie kwalifikują się do otrzymania statu-
su uchodźcy, będziemy kierować do ośrodków otwartych 
i wszczynać dalsze procedury, a tych, których ocenimy jako 
migrantów ekonomicznych, będziemy kierować do ośrod-
ków zamkniętych i w miarę sprawnie odsyłać do domu. 
Problemem jest tylko to, że zwiększą się nasze koszty, bo 
będziemy musieli tworzyć dodatkowe ośrodki. Na szczę-
ście na razie mamy spore zapasy, jeżeli chodzi o miejsca 
w ośrodkach pierwszego i drugiego typu. To jest normalne 
postępowanie wszystkich krajów unijnych. Na szczęście 
mamy stosowne plany i jesteśmy przygotowani na zwięk-
szony, nawet znacznie zwiększony, napływ uchodźców 
czy migrantów, na przykład z Ukrainy, tyle że wykracza 
to już zdecydowanie poza materię tej konkretnej decyzji, 
która dotyczy konkretnej liczby ludzi. Z kolei to konkretne 
rozporządzenie, o którym mówimy, dotyczy konkretnego 
mechanizmu, którego bardzo nie chcemy.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Panie Ministrze, bardzo dziękuję za te wyjaśnienia.
Proszę państwa, przejdźmy już do konkluzji. Moja 

propozycja jest taka, żeby w sprawie punktu drugiego… 
No, ponieważ problem ten wymaga wspólnego rozwią-
zania, moja propozycja jest taka, żebyśmy zaopiniowa-

podejmuje Rada, i podstawy prawnej w postaci art. 78 ust. 3 
jest po prostu niezgodne z traktatem. Moim zdaniem byłby 
to akt o niewłaściwej podstawie prawnej.

Niemniej jednak niewłaściwa podstawa prawna to nie 
to samo co złamanie zasady pomocniczości. To, o czym 
powiedziałam, nie zmienia faktu, że sprawę tę powinno 
się rozwiązywać na poziomie unijnym, bo ma ona cha-
rakter ponadnarodowy. Niewątpliwie efektywniej można 
by ten problem rozwiązywać na poziomie unijnym, tylko 
że w oparciu o inną podstawę prawną. Ogólne skutki nie-
zgodności z zasadą pomocniczości i niewłaściwej podstawy 
prawnej są oczywiście takie same. Oznacza to nieważność 
danego aktu prawnego. Niemniej jednak skutki dla parla-
mentu narodowego są inne, dlatego że przyznanie, iż nie 
jest to akt niezgodny z zasadą pomocniczości, powoduje, 
że nie możemy przyjąć uzasadnionej opinii w… Po prostu 
nie mamy takiej możliwości. Dziękuję.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia.
Proszę państwa, ja myślę…
Proszę bardzo, pan senator Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, to, co zaprezentował pan senatorom 

naszej komisji, świadczy o tym, że jeśli chodzi o decyzje, 
które zostały już częściowo podjęte, to rząd jest częściowo 
za, a częściowo przeciw. W przypadku jednych rozwiązań 
jest przeciw, w przypadku innych jest za, ale mnie się 
wydaje, że problem ten w ogóle nie został rozwiązany. 
W tej chwili mówimy o tym, że ci imigranci, którzy będą 
zarejestrowani, zostaną podzieleni według określonych 
kwot. No, tak to przynajmniej zrozumiałem. Jeśli się mylę, 
to proszę mnie poprawić. Oznacza to, że rozważamy tyl-
ko wariant Grecki i Włoski. To jest, jak rozumiem, linia 
podziału. Tak więc nie mamy żadnego zabezpieczenia, 
a według informacji Frontexu, które do nas docierają, do 
Europy przyjechało już około pół miliona ludzi. To świad-
czy o tym, że już za chwilę może tu być następne pół 
miliona. Może się też okazać, że ci nierejestrowani imi-
granci znajdą się w Polsce. A kto powiedział, że ich tu nie 
będzie? W wielu miejscach widzimy, że w Polsce również 
są imigranci zarobkowi. No i w związku z tym nasuwa się 
pytanie, co zrobimy w przypadku, gdy ci niezarejestro-
wani imigranci znajdą się na terenie Polski i poproszą nas 
o azyl. Co zrobimy w momencie, kiedy ci ludzie znajdą 
się w Polsce i powiedzą, że jest to pierwsze bezpieczne 
miejsce, w jakim się znaleźli, bo na przykład zostali tutaj 
przywiezieni? A kto im udowodni, że nie zostali przywie-
zieni, tylko przyszli pieszo? Co zrobimy w przypadku, 
kiedy w Polsce znajdzie się przykładowo dwadzieścia ty-
sięcy imigrantów? Kto da im wtedy świadczenia? Czy Unia 
będzie nam to rekompensować, czy po prostu będziemy 
musieli wypłacać im te świadczenia z własnego budżetu? 
No, przed chwilą sam pan powiedział, że ta decyzja będzie 
im dawała prawo do otrzymywania świadczeń od tego 
kraju, do którego zostaną przydzieleni.



139. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej14

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Tak, tak. Bo z jednej strony myślimy, że problem wy-

maga uregulowań na poziomie unijnym, a z drugiej strony 
mamy co do tego pewne wątpliwości i je zgłaszamy. Taka 
jest moja propozycja. Przedmiotowy projekt budzi wąt-
pliwości, więc wymienilibyśmy w opinii to, o czym pani 
mówiła, odnosząc się do zasady obowiązkowego podziału, 
jak również do podstawy prawnej wynikającej z art. 78. 
Uwzględnilibyśmy dwie takie uwagi.

(Senator Józef Pinior: Głosujemy za stanowiskiem po-
zytywnym?)

Rozumiem, że zgłoszony został wniosek przeciwny.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Tak.)
OK, dobrze.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze.
Poddaję pod głosowanie moją propozycję.
Kto jest za przyjęciem takiego rozwiązania? (5)
Kto jest przeciwny? (2)
Kto się wstrzymał? (0)
Czyli rozwiązanie to zostało przyjęte.
Teraz przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to decyzja 

Rady w sprawie środków tymczasowych, które dotyczą 
Włoch, Grecji i Węgier. Chodzi o dokument z sygnaturą 
COM(2015) 451.

Moja propozycja jest taka, żebyśmy zaopiniowali go 
pozytywnie.

(Główny Specjalista w Dziale Spraw Unii Europejskiej 
w Biurze Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej 
w Kancelarii Senatu Magdalena Słok-Wódkowska: Panie 
Senatorze, ja proponuję, żeby nad tym aktem nie głosować, 
bo jest to już decyzja zatwierdzona.)

No tak. Wobec tego w tej chwili przyjmujemy do wia-
domości decyzję, która została już przyjęta.

Czy są inne propozycje?

Senator Jerzy Chróścikowski:
Zgłaszam wniosek o nieprzyjęcie tego aktu.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Tego drugiego aktu? Ale decyzja już zapadła.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No dobrze. Jeżeli ma to sens, to stawiam wniosek, by-

śmy zaopiniowali pozytywnie to, co zostało już przyjęte.
Kto wobec tego jest za? (5)
Kto jest przeciwny? (2)
A więc tę decyzję, która de facto już zapadła, komisja 

zaopiniowała pozytywnie.
Ostatnia sprawa dotyczy ustalenia wykazu państw 

bezpiecznych. Właściwie nie budzi to większych wątpli-
wości, stąd moja propozycja, żebyśmy zaopiniowali to 
pozytywnie.

Czy jest jakaś inna propozycja?
Nie widzę, by ktoś się zgłaszał, wobec czego komisja 

pozytywnie opiniuje to rozporządzenie.
I w ten oto sposób rozpatrzyliśmy te trzy punkty po-

rządku obrad.

li projekt tego rozporządzenia pozytywnie. Oczywiście 
zgłosimy też wątpliwości, o których mówiła pani Magda 
Słok-Wódkowska – wątpliwości dotyczące kwestii for-
malnych. Proponowałbym, żebyśmy swoje uwagi zgłosili 
w formie dialogu.

(Głos z sali: Czy mógłby pan przewodniczący podać 
sygnaturę?)

W tej chwili mówimy o COM(2015) 450.
Moja propozycja jest taka, by komisja zaopiniowała to 

rozporządzenie pozytywnie, ale…
(Główny Specjalista w Dziale Spraw Unii Europejskiej 

w Biurze Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej 
w Kancelarii Senatu Magdalena Słok-Wódkowska: Ale 
ma pan senator świadomość tego, że rząd jest negatywnie 
nastawiony do całego tego aktu?)

No tak, mam.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

Piotr Stachańczyk: Zaraz, zaraz. Pozytywnie opiniują pań-
stwo akt czy stanowisko rządu?)

My odnosimy się do aktu, nie do stanowiska rządu. 
Niemniej jednak zgłaszamy uwagi, które przybiorą formę 
dialogu. Taka jest moja propozycja.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Ja chciałbym, żeby to 
podlegało głosowaniu.)

(Główny Specjalista w Dziale Spraw Unii Europejskiej 
w Biurze Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej 
w Kancelarii Senatu Magdalena Słok-Wódkowska: W tej 
sytuacji musi to podlegać głosowaniu.)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
…Inny wniosek.

Senator Jerzy Chróścikowski:
No więc dlatego mówię, że chciałbym, aby podlegało 

to głosowaniu, czyli stawiam wniosek przeciwny.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:

Proszę państwa, my zawsze procedujemy tak, że sena-
tor sprawozdawca zgłasza jakiś wniosek, a jeżeli są gło-
sy przeciwne, to głosujemy. Rozumiem, że przed chwilą 
usłyszeliśmy taki właśnie głos przeciwny. Tak? Moja pro-
pozycja… 

Proszę bardzo.

Główny Specjalista 
w Dziale Spraw Unii Europejskiej 
w Biurze Spraw Międzynarodowych 
i Unii Europejskiej w Kancelarii Senatu 
Magdalena Słok-Wódkowska:

Chciałabym tylko coś uściślić. Rozumiem, że w opinii 
znalazłyby się wątpliwości dotyczące podstawy prawnej. 
Tak? Tylko że one w pewnym sensie przesądzają o nega-
tywnym stosunku do tego aktu.
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COM(2015) 437, COM(2015) 436, COM(2015) 435, 
COM(2015) 434, COM(2015) 433, COM(2015) 431, 
COM(2015) 430, COM(2015) 426, COM(2015) 424, 
COM(2015) 423, COM(2015) 420, COM(2015) 417, 
COM(2015) 416, COM(2015) 413, COM(2015) 410, 
COM(2015) 409, COM(2015) 407, COM(2015) 397, 
COM(2015) 395, COM(2015) 394, COM(2015) 389, 
COM(2015) 342 i COM(2015) 336. Jeżeli nie usłyszę 
sprzeciwu, to uznam, że komisja to akceptuje.

Nie słyszę, a więc komisja akceptuje tę propozycję.
Proszę państwa, na tym kończymy.
Zamykam posiedzenie komisji.

Bardzo dziękuję panu ministrowi. Dziękuję pani za 
udział w posiedzeniu.

Proszę państwa, w punkcie piątym Prezydium proponu-
je, aby bez uwag przyjąć dokument COM(2015) 460. Jeżeli 
nie usłyszę uwag, to uznam, że komisja to akceptuje.

Akceptuje.
Punkt szósty to akty nieustawodawcze, co do których ko-

misja nie wystąpi o stanowisko rządu. Prezydium proponu-
je, aby to były dokumenty o sygnaturach: COM(2015) 464, 
COM(2015) 463, COM(2015) 458, COM(2015) 456, 
COM(2015) 448, COM(2015) 447, COM(2015) 446, 
COM(2015) 440, COM(2015) 439, COM(2015) 438, 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 14)
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