
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 47. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 stycznia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień oraz odpowiedzi na następujące pytania. 

Pierwsze pytanie. Kiedy zapadła decyzja o wysłaniu kontyngentu, grupy żołnierzy Wojska Polskiego do 

Republiki Środkowoafrykańskiej? Czy decyzja ta zapadła 17 grudnia, po rozmowach pana prezydenta Broni-

sława Komorowskiego z prezydentem Francji, czy może po rozmowach pana premiera Donalda Tuska z pre-

zydentem Republiki Francji? A może w dniu 20 grudnia, po konferencji prasowej prezydenta Republiki 

Francji François Hollande’a, który wymienił Polskę jako kraj, który weźmie udział w misji w Republice 

Środkowoafrykańskiej? Przytoczę tu tę wypowiedź pana prezydenta. „Są też pewne zaawansowane kontakty, 

myślę tu o Polsce, aby kraj tej udostępnił na cel operacji także element ludzki, czyli siły, które uzupełniłyby 

nasze wojska” – powiedział prezydent Hollande. „Polacy nas już poinformowali, że pięćdziesięciu ludzi, 

lotników, będzie obecnych w Republice Środkowoafrykańskiej. To bardzo dużo” – powiedział pan prezydent 

Francji François Hollande. A może decyzja o udziale w tej misji nastąpiła dopiero po posiedzeniu rządu, któ-

re odbyło się 30 grudnia 2013 r.? 

Drugie pytanie. W jakim charakterze polski kontyngent będzie przebywał w Republice Środkowoafrykań-

skiej? Czy będzie to misja humanitarna, rozjemcza, czy też inna? 

Trzecie pytanie. W Republice Środkowoafrykańskiej trwa aktualnie wojna domowa, wojna religijna. Ko-

mu będzie podlegał polski kontyngent: Unii Afrykańskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO, 

Unii Europejskiej, Francji, a może innemu podmiotowi? 

Czwarte pytanie. Jakie jest stanowisko władz Republiki Środkowoafrykańskiej co do obecności polskiego 

kontyngentu na terytorium Republiki Środkowoafrykańskiej? Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej zawarł w 

tym zakresie odpowiednie porozumienia z rządem Republiki Środkowoafrykańskiej? 

Piąte pytanie. Na jaki okres przewidziana jest misja polskiego kontyngentu w Republice Środkowoafry-

kańskiej? 

Szóste pytanie. Kto będzie ponosił koszty tej misji? ONZ, Unia Europejska, NATO, Francja czy też inne 

podmioty? 

Pan Premier powiedział, że Polska nie będzie angażowała swoich żołnierzy do działań zbrojnych co naj-

mniej do czasu zakończenia misji w Afganistanie. Pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komo-

rowski w dniu Święta Wojska Polskiego w 2013 r. powiedział tak: koniec łatwego wysyłania polskich żołnie-

rzy na antypody świata. Powiedział również, że do finału zbliża się udział Polaków w misji w Afganistanie i 

że nasz kraj odchodzi w końcu od polityki ekspedycyjnej. 

Pragnę uzyskać od Pana Premiera wyjaśnienia, odpowiedzi na zadane pytania. 

Z poważaniem 

Maciej Klima 




