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Porządek obrad: 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej VIII kadencji.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Edmund 
Wittbrodt)

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Mamy mało czasu, więc rozpoczynamy kolejne po-

siedzenie komisji. Jest to posiedzenie związane z przy-
jęciem sprawozdania z działalności Komisji Spraw Unii 
Europejskiej Senatu VIII kadencji.

Państwo macie dostęp do tego sprawozdania, wobec 
tego treść tego sprawozdania jest państwu znana. Chciałbym 
procedować w ten sposób, że w tej chwili krótko, tylko 
w paru zdaniach bym powiedział, co jest tam najważniejsze, 
a potem ewentualnie można by było zgłaszać uwagi czy 
uzupełnienia. I na tym byśmy zamknęli tę część formalną, 
a potem parę minut byśmy poświęcili na jakieś takie mniej 
formalne rozmowy.

(Głos z sali: Przepraszam, zostajemy tu do 19.00, jest 
sala…)

Aha, sala jest do 19.00, czyli okej. Niemniej będzie-
my procedowali tak, jak mówiłem. Czyli w części oficjal-
nej chciałbym powiedzieć króciutko o tym sprawozdaniu 
i o tym, czym się zajmowała i co robiła nasza komisja, a po-
tem byśmy zamknęli tę część i byłaby część nieformalna.

Proszę państwa, państwo macie projekt sprawozdania. 
Jak widać, komisja nasza z szesnastoosobowej na początku 
kadencji skurczyła się, z różnych powodów, do dziesięcio-
osobowej. Nie będę mówił o tym, jak komisja pracowała, 
jaki był tryb pracy. To, co jest istotne, to to, że odbyliśmy 
w tej kadencji sto czterdzieści jeden posiedzeń; tam jest 
wykaz tych posiedzeń. Napłynęło do nas ponad tysiąc, do-
kładnie tysiąc sto czterdzieści trzy, różnego rodzaju aktów 
prawnych, z których czterysta dziewięćdziesiąt trzy miały 
charakter aktów ustawodawczych, a sześćset pięćdziesiąt 
– nieustawodawczych. Dyskutowaliśmy na spotkaniach 
Prezydium i spośród tych aktów na posiedzenia komisji 
skierowaliśmy trzysta czterdzieści pięć projektów aktów 
prawnych; dwieście dziewięćdziesiąt pięć, czyli prawie trzy-
sta, to były ustawodawcze, a pięćdziesiąt – nieustawodaw-
cze. Nie zgłaszaliśmy uwag do siedmiuset dziewięćdziesię-
ciu ośmiu, a w tej liczbie są i te, co do których Prezydium nie 
proponowało rozpatrywania, czyli do tych nie zgłaszaliśmy 
uwag. Tak że tak to wygląda w liczbach.

Były też inne prace legislacyjne, a więc chodzi o różnego 
rodzaju ustawy. Tych ustaw jest tutaj wymienionych szesna-
ście. Były też projekty ustaw i uchwał Senatu, państwo ma-
cie pięć takich dokumentów tutaj wymienionych. Były też 

informacje dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej 
Polskiej w pracach Unii Europejskiej, czyli te informacje 
przygotował dla nas rząd, takich informacji było dziewięć. 
Były komunikaty Komisji Europejskiej w sprawie progra-
mu prac, były cztery takie komunikaty. Były informacje 
rządu o posiedzeniach Rady Europejskiej, rząd nam przed-
stawiał jedenaście takich informacji. Komisja odbywała 
również posiedzenia tematyczne, takich posiedzeń było 
w sumie szesnaście.

Były spotkania i wizyty komisji, spotkania z ambasa-
dorami. Zawsze wtedy, kiedy kończyła się jedna kadencja, 
a rozpoczynała druga, dyskutowaliśmy z udziałem ambasa-
dorów i podsumowywaliśmy jedną prezydencję oraz mówili-
śmy o planach kolejnej. Mieliśmy też spotkania z członkiem 
Trybunału Obrachunkowego, były takie cztery posiedzenia. 
Ale były też posiedzenia z komisarzami z Unii Europejskiej. 
To wszystko w szczegółach państwo tutaj macie.

Miała też miejsce współpraca z komisjami branżowymi. 
Chodziło o przekazywanie białych i zielonych ksiąg do 
zaopiniowania, do zapoznania się przez komisje branżowe 
z tymi dokumentami, były dwie białe księgi i osiemnaście 
zielonych ksiąg. Ale były też projekty aktów prawnych, 
które żeśmy przekazywali, takich było osiemnaście, z tego 
siedemnaście podlegało badaniu zachowania zasady po-
mocniczości.

No i oczywiście była współpraca międzyparlamentarna, 
to wszystko, co się działo w ramach COSAC rozszerzonego 
i COSAC, na którego posiedzeniach spotykali się przewod-
niczący komisji państw Unii Europejskiej. Miały miejsce 
spotkania w ramach Grupy Bałtyckiej, było pięć takich 
spotkań, one były przed każdym posiedzeniem COSAC. 
Były również spotkania z członkami parlamentów państw 
Grupy Wyszehradzkiej, było siedem takich spotkań, jak 
również Trójkąta Weimarskiego, były cztery takie spo-
tkania. Miała też miejsce wizyta studyjna naszej komi-
sji w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. 
Mówimy tutaj, jakie miały miejsce spotkania, które służy-
ły zapoznaniu się z tym, jak funkcjonują tam na miejscu 
w Brukseli i Komisja Europejska, i Parlament Europejski 
oraz różne komisje itd.

To jest takie krótkie sprawozdanie i ja przedstawiłem 
w liczbach, jak ono wygląda. Do sprawozdania dołączo-
nych jest siedem załączników i państwo możecie szczegó-
łowo z tymi załącznikami się zapoznać. Gdyby ktoś miał 
uwagi, chciał uzupełnić o coś to sprawozdanie, to prosiłbym 
o zgłoszenie. Tak że jeszcze do momentu podpisania jest 
szansa i można coś zgłosić.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 15)
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Tyle z mojej strony. Jeżeli państwo macie jakieś uwagi, 
o coś byście chcieli uzupełnić sprawozdanie, coś powie-
dzieć, to bardzo proszę.

Proszę bardzo, pan senator.

Senator Józef Pinior:
Pozwolę sobie zabrać głos, Panie Przewodniczący. Ja tak-

że chciałbym wyrazić we własnym imieniu, a myślę, że mogę 
mówić w imieniu naszej reprezentacji, klubu „Platforma 
Obywatelska”, podziękowanie za współpracę. To był dla 
mnie zaszczyt, że mogłem z panem współpracować w tej 
komisji. Sposób prowadzenia tej komisji, klasa intelektu-
alna pana profesora zadecydowały o tym, że to była praca 
parlamentarna, która, jak myślę, sprawiła nam wyjątkowo 
dużo intelektualnej i politycznej satysfakcji. Dziękuję bardzo. 
Dziękuję bardzo także wszystkim paniom i panom, którzy 
współpracują z nami. Dziękuję za odbieranie telefonów, cza-
sami późną porą, za dyspozycyjność w sprawie wszystkich 
tych problemów, które były do rozwiązania w tej komisji.

Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.

Przewodniczący Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli jeszcze ktoś… Bo możemy ustalić, że gdyby ktoś 

po szczegółowym przeanalizowaniu tego protokołu miał 
jakieś uzupełnienia, uwagi, to je przyjmiemy. Co prawda 
mam nadzieję, że one by zbyt głęboko nie zmieniały spra-
wozdania, bo my musimy je przyjąć na posiedzeniu komi-
sji, a ponieważ jest to ostatnie posiedzenie, to chciałbym, 
żebyśmy je przyjęli.

Jeżeli nie będzie uwag, to jedyne uzupełnienie to jest 
to, o którym powiedziałem. Chciałbym, żebyśmy zawarli 
je w protokole, a dotyczy ono podziękowania za to wspar-
cie otrzymywane od wszystkich państwa, którzy wspierali 
pracę komisji. (Oklaski)

Tak że dziękujemy bardzo, proszę państwa.
Na tym zamykam to posiedzenie komisji.
Dziękuję i do zobaczenia.

Proszę państwa, ponieważ jest to nasze ostatnie posie-
dzenie, chciałbym podziękować całej komisji za napraw-
dę świetną merytoryczną współpracę. Tak się składa, że 
w czasie tych naszych spotkań właściwie zawsze dysku-
sje miały charakter merytoryczny. Chociaż różniliśmy się 
zdaniami i opiniami, zawsze przywoływaliśmy argumenty 
merytoryczne i właściwie z tego powodu jestem bardzo 
zadowolony z tej kadencji i ze współpracy ze wszystki-
mi członkami komisji. Muszę powiedzieć, że mam po-
równanie z tym, co się działo w poprzednich kadencjach, 
bo już dziesięć lat przewodniczę Komisji Spraw Unii 
Europejskiej… Muszę powiedzieć, że w tej kadencji była 
wyjątkowo merytoryczna praca tej komisji. Taki ona miała 
przebieg i wobec tego wszystkim państwu chciałbym za 
to podziękować.

Tu od razu chciałbym zrobić jedno uzupełnienie do 
tego sprawozdania. Bo wszyscy wiemy, że nasza praca 
nie wyglądałaby tak, jak ja ją oceniam – a myślę, że pań-
stwo podzielacie moją ocenę – gdyby nie te wszystkie oso-
by, które siedzą w tej chwili po tamtej stronie. Myślę, że 
moglibyśmy tutaj dopisać, dodać jeden akapit na koniec, 
mówiący, że komisja wyraża ogromne podziękowanie 
wszystkim pracownikom obsługującym w sposób me-
rytoryczny i organizacyjny pracę komisji, a w szczegól-
ności osobom… i tutaj proponuję wymienić panią Lidkę 
Spyrko vel Śmietanko, panią Agnieszkę Niewczas, panią 
Anię Czelej-Szonert, Monikę Chabowską-Wybieralską, 
panią Joannę Kwiecień, wszystkich naszych analityków, 
panią Irenę Szymanowską, Magdalenę Słok-Wódkowską, 
Barbarę Wieliczko, Magdalenę Skulimowską, która jest 
w Brukseli i ułatwia nam pracę tutaj, a tam organizuje 
pobyty, pana Andrzeja Wójtowicza, pana Władysława 
Krasickiego. Bez ich zaangażowania i profesjonalnego, 
naprawdę profesjonalnego wsparcia całej komisji, ale też 
i poszczególnych członków komisji, na indywidualne proś-
by, praca komisji i nas, członków komisji, byłaby zdecy-
dowanie znacznie trudniejsza. I chciałbym, żebyśmy coś 
takiego dopisali do tego sprawozdania. To byłaby ocena 
ze strony komisji wszystkich osób, z którymi mieliśmy 
przyjemność współpracy.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 26)
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