
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 5 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz 

Szanowna Pani Premier! 

Od kilku lat obserwujemy agresywną, a niekiedy wrogą, politykę Federacji Rosyjskiej w stosunku do wie-

lu krajów sąsiednich, w tym również Polski. Wprowadza się utrudnienia w wymianie handlowej oraz wiele 

barier administracyjnych ograniczających na przykład możliwość świadczenia usług transportowych na ob-

szarze Federacji Rosyjskiej. Wiele instytucji rządowych i pozarządowych Rzeczypospolitej Polskiej podpisa-

ło w okresie 2008–2014 z odpowiednikami w Federacji Rosyjskiej umowy określające zasady współpracy 

oraz zakres wymiany informacji, poglądów, organizacji spotkań itp. I tak na przykład BBN podpisało z Apa-

ratem RB Federacji Rosyjskiej w trakcie pobytu pana ministra Stanisława Kozieja w dniach 27–28 lutego 

2013 r. umowę o współpracy. 

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o informację oraz odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Uprzejmie proszę o opinię w sprawie działalności Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej z 

uwzględnieniem podpisanego w grudniu 2013 r. tak zwanego programu 2020 w relacjach polsko-rosyjskich. 

2. Jak rząd Rzeczypospolitej Polskiej ocenia działania Polsko-Rosyjskiej Komisji do spraw Współpracy 

Międzyregionalnej w latach 2010–2014, zwłaszcza w zakresie: współpracy w ramach walki z przestępczo-

ścią; współpracy regionów; współpracy w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego? 

3. Czy w latach 2008–2014 zawarto umowy o współpracy (ewentualnie rozwiązano lub takie umowy wy-

gasły), których stronami są takie instytucje jak MON, MSW, ABW, Policja Państwowa, Straż Graniczna itp. i 

ich odpowiedniki w Federacji Rosyjskiej? 

4. Jaka jest ocena rządu Rzeczypospolitej Polskiej co do ewentualnej współpracy wyżej wymienionych in-

stytucji? 

5. Czy w latach 2008–2014 urzędnicy administracji rządowej, parlamentarzyści otrzymali (a jeśli tak, to 

ilu) odznaczenia, nagrody, wyróżnienia od instytucji rządowych, pozarządowych oraz od parlamentu Federa-

cji Rosyjskiej? 

6. Czy w latach 2008–2014 rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub instytucje podległe rządowi odznaczyły, 

wyróżniły lub przekazały nagrody obywatelom Federacji Rosyjskiej (ilu ewentualnie obywateli FR je otrzy-

mało)? 

Z wyrazami szacunku 

Maciej Klima 

 




