
Warszawa, dnia 11 listopada 2017 r.  

 

 

 

 

 

Protokół drugiego posiedzenia  

Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana 

 

 

 

W dniu 9 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Krzewienia 

Idei Roberta Schumana z udziałem przedstawicieli Instytutu Myśli Schumana. Prezes 

instytutu, Zbigniew Krysiak omówił projekt "Wigilia bez granic", polegający na stworzeniu 

strony internetowej, za pomocą której polskie rodziny zaproszą na wigilijny wieczór 

cudzoziemców, by doświadczyli oni tradycyjnej polskiej gościnności. 

Przedstawiciele Instytutu Myśli Schumana uważają, iż instytut powinien włączyć się  

w debatę nad kształtem przyszłej Konstytucji RP, i w związku z tym zaproponowali 

zorganizowanie konferencji, z udziałem Kancelarii Prezydenta RP, pod tytułem 

„Kształtowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dla wspierania rozwoju gospodarki  

i przedsiębiorczości a idee Roberta Schumana”. Konferencja składałaby się z trzech paneli: 

- Konstytucyjna zasada bezpieczeństwa ekonomicznego rodziny jako podstawowej 

jednostki społecznej, 

- Konstytucyjna zasada bezpieczeństwa działalności gospodarczej, 

- Konstytucyjne ramy współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

członkostwa w Unii Europejskiej.  

 

 

Instytut chciałby zorganizować, wspólnie z Senatem RP, konferencję na temat służby 

publicznej. Uczestnicy posiedzenia ustalili, że tematem konferencji może być „Służba 

publiczna – współczesne wyzwania”. Biografia Roberta Schumana zostanie zaprezentowana 

na wstępie pierwszego panelu zatytułowanego „Służba dla Polski i Europy oraz ich związek”. 

Omówiony zostanie wówczas obecny kształt władz publicznych w kontekście roli Polski  

we Wspólnocie Europejskiej. Podczas drugiego panelu pt. „Nowoczesna służba publiczna we 

współczesnej Europie” przedstawiona zostanie opinia na temat wyzwań stojących przed 

służbą publiczną, w szczególności władzą wykonawczą oraz władzą ustawodawczą  



w związku z rolą Polski we Wspólnocie Europejskiej. W ostatnim panelu pt. „Głos polityków 

na temat reformy służby publicznej w Polsce” przedstawiciele partii politycznych podejmą 

dyskusję na temat wizji i zakresu zmian.  

Prezes instytutu, Zbigniew Krysiak poinformował uczestników posiedzenia,  

że w innych krajach, na Węgrzech, Litwie, w Chorwacji i Rumunii podejmowane są działania 

zmierzające do utworzenia grup Schumana. Członkowie instytutu zwrócili się z prośbą  

do członków zespołu o podjęcie próby utworzenia grupy Schumana w Parlamencie 

Europejskim.  

Przewodniczący zespołu, senator Andrzej Kamiński poinformował uczestników 

posiedzenia o przygotowanym oświadczeniu senatorów RP do władz Francji  

i jej przedstawicieli w Polsce w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy 

przez zachowanie krzyża na pomniku św. Jana Pawła II. Oświadczenie zostało wygłoszone  

10 listopada 2017 r. na 49 posiedzeniu Senatu.  

 

(P.B.) 


