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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Wykonując mandat senatora, mamy obowiązek nawiązywania relacji z przedstawicielami każdej władzy, 

co zapewnia sprawne funkcjonowanie Państwa Polskiego w warunkach demokracji. Z tegoż powodu – nieza-

leżnie od przynależności partyjnej – kontakty nas, senatorów z przedstawicielami ministerstw i urzędów cen-

tralnych muszą być realizowane na bieżąco i bez zbędnej zwłoki. Każdy z senatorów mający potrzebę takiego 

kontaktu stara się o to z oczywistej i konkretnej przyczyny – przedstawienia spraw wymagających rozstrzy-

gnięć na poziomie centralnym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że część zagadnień wypływających w trakcie 

działalności biur senatorskich powinna być przedstawiana w relacjach bezpośrednich z przedstawicielami 

ministerstw i urzędów centralnych w celu ich zaopiniowania i potwierdzenia możliwości ich realizacji bądź 

stwierdzenia niemożności podjęcia tych tematów w najbliższym czasie. Szybka i fachowa reakcja na zapyta-

nia pozwala uniknąć nieporozumień lub rozbudzania niepotrzebnych nadziei na załatwienie zgłaszanego pro-

blemu, lub wręcz wprowadzania w błąd wyborców zgłaszających problemy. W przestrzeni publicznej poja-

wia się wiele zagadnień budzących niezdrowe emocje, których dałoby się uniknąć poprzez szybką konsulta-

cję pomiędzy parlamentarzystami a kompetentnymi przedstawicielami rządu. 

Panie Premierze, są 3 główne rzeczy, które musi robić rząd, bo nikt go w tym nie wyręczy – chronić kraj 

przed zewnętrznymi zagrożeniami, strzec ładu wewnętrznego i dbać o porządny pieniądz. Oprócz tego są 

tysiące innych rzeczy, które rząd może robić i często rzeczywiście robi. Proszę jednak pamiętać, że im więcej 

jest dodatkowych zadań, tym bardziej prawdopodobne jest zaniedbywanie innych spraw. 

Przykładem takiego stanu rzeczy są moje próby umówienia spotkania z panią minister sportu. Pomimo 

wielokrotnych prób, nie otrzymałam wiążącej odpowiedzi. Wielokrotny kontakt telefoniczny z pracownikami 

Ministerstwa Sportu nie pozwolił na ustalenie terminu spotkania nawet za pół roku. Zdaję sobie sprawę 

z wagi zagadnień, którymi zajmuje się pani minister, i ograniczoności czasu pracy, ale wydaje mi się, że na-

wet krótki kontakt osobisty lub telefoniczny pozwoliłby na szybkie wyjaśnienie sprawy tak, by nie prowadzić 

wielomiesięcznych jałowych dyskusji w przestrzeni publicznej. 

Panie Premierze, to Pana rząd i Pana ministrowie. Zapewniał Pan wielokrotnie o konieczności zapewnie-

nia dobrych relacji z parlamentarzystami, jednak te zapewnienia na poziomie ministerstw i urzędów central-

nych w sposób oczywisty nie są realizowane. Mam nadzieję, że nie pojawił się nowy standard w kontaktach 

rządu z parlamentarzystami w postaci rozmów z mediami i opisywania spraw w przestrzeni publicznej. 

Panie Premierze, 12 grudnia 2018 r. w swoim wystąpieniu w Sejmie mówił Pan bardzo dużo o współpracy 

dla dobra Polski. Podkreślał Pan konieczność współpracy ze wszystkimi – z parlamentarzystami, samorzą-

dami, organizacjami społecznymi, naukowymi. 

Panie Premierze, dobry polityk musi umieć przewidzieć, co będzie się działo jutro, za tydzień czy za rok, 

i musi umieć wytłumaczyć, dlaczego nie zaszło to, co przewidział. Z tego powodu liczę na dobrą współpracę 

z przedstawicielami rządu i panią minister. 

Łącząc wyrazy szacunku, pozostaję w oczekiwaniu na pozytywne załatwienie sprawy. 

Joanna Sekuła 

 
 


