
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego 

na 30. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 września 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, do ministra spraw za-

granicznych Zbigniewa Raua oraz do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościń-

skiego 

Wczorajsza decyzja, którą podjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Turowa, poka-

zuje kompletną porażkę polityki prowadzonej w wymiarze budowania relacji międzynarodowych rządu pol-

skiego zarówno z naszymi sąsiadami, jak i z instytucjami europejskimi. Dzisiaj już wiemy, jaki jest konkret-

ny rachunek za brak umiejętności odpowiedzialnego, mądrego reprezentowania polskich interesów na arenie 

międzynarodowej: 2 miliony 300 tysięcy dziennie, 70 milionów zł miesięcznie, 850 milionów zł rocznie, 

jeżeli nie uda się tego konfliktu rozwiązać. 

W związku z tym, że dzisiaj już wiemy, jaki jest konkretny koszt związany z tym brakiem umiejętności 

rozwiązywania problemów w drodze porozumienia, dialogu i szukania rozwiązań akceptowalnych przez obie 

strony, mam następujące pytania. 

Pierwsze pytanie kieruję do prezesa Rady Ministrów i ministra finansów: jak chcecie Państwo sfinanso-

wać kary, które nałożył na nas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Jak wiemy, budżet państwa na 

przyszły rok został już przez rząd przyjęty, zresztą w trybie obiegowym, w sierpniu. Proszę o szczegółową 

informację, jak będzie finansowana kara, ale nie o informację, że nie będą to wydatkowane środki z budżetu 

państwa, bo pewnie one będą potrącane przez Unię Europejską ze środków, które miały do Polski napłynąć, 

tylko o informację, jakie zadania Państwo jako rząd ograniczycie. Gdzie będą cięcia wydatków: w służbie 

zdrowia, w oświacie, w sektorze bezpieczeństwa czy w obszarze innych zadań? Proszę o szczegółową infor-

mację w tym zakresie. 

Proszę także ministra spraw zagranicznych, i to kolejny adresat mojej prośby, o informację, w oparciu 

o co prezes Rady Ministrów, szef polskiego rządu kilka miesięcy temu mówił, że z Czechami już się dogada-

liśmy. Proszę o szczegółową informację o prowadzonych negocjacjach ze stroną czeską i informację, na ja-

kim one dzisiaj realnie są etapie. 

Proszę także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działowe ministerstwo – ono co prawda jest 

połączone z innym resortem – o szczegółowe informacje, czy to, że dzisiaj zapowiadamy, że nie będziemy 

realizować rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, może wpływać na negocjacje, któ-

re prowadzi to ministerstwo w zakresie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy czy, jeszcze ważniejszego 

dokumentu, Umowy Partnerstwa, dokumentów, na podstawie których mamy pozyskać pieniądze, np. 

z Polityki Spójności w latach 2021–2027. Proszę o szczegółowe informacje Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej, jakimi Państwo dysponujecie analizami, ekspertyzami i opiniami pokazującymi, czy brak reali-

zacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może czy nie może rzutować na te negocjacje. 

Musimy pamiętać, że relacje Polski z Unią Europejską i relacje z naszymi sąsiadami od wczorajszej decy-

zji Trybunału Sprawiedliwości UE mają swoją określoną wagę finansową, i to wagę finansową, której nie 

będzie ponosił rząd, ale którą będą ponosili wszyscy obywatele. 

Krzysztof Kwiatkowski 
 


