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Gabriela Lenartowicz

minister spraw zagranicznych

Interpelacja nr 12537

Interpelacja w sprawie funkcjonowania instytutów polsko-
węgierskich

Warszawa, dnia 8 października 2020 r. 

 

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Panie Premierze,

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt.7 z 
dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), oraz art. 191-193 
Regulaminu Sejmu, zwracamy się do Pana Premiera w sprawie funkcjonowania Instytutów 
polsko- węgierskich.

 

Kilka dni temu Minister Spraw Zagranicznych  Zbigniew Rau spotkał się ze swoim węgierskim
odpowiednikiem. Jednym z tematów konferencji prasowej po rozmowie było powołanie nowego
instytutu, który miałby monitorować praworządność w krajach Unii Europejskiej.

Zaskakuje fakt, że zapowiedziano powstanie kolejnej instytucji, kiedy mamy do czynienia z
sytuacją, w której Instytut im. Felczaka- powołany na mocy ustawy z dnia 8 lutego 2018 roku,
którego ogromny budżet wynosi 6 milionów złotych rocznie.

W związku z tym zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

 

1.Czym zajmuje się Instytut im. Felczaka? Jakie konkretnie projekty zostały zrealizowane
/dofinansowane przez Instytut im. Felczaka, w okresie od początku jego działalność- do dnia 2
października 2020 roku?



2.Kiedy planujecie państwo rozpoczęcie prac nowego Instytutu kontrolującego praworządność
w państwach Unii Europejskiej?

3. Jakie konkretne, statutowe zadania będzie realizowała w/w. instytucja?

4. Minister Rau zapowiedział, że Instytut będzie badał stan praworządności w krajach Unii
Europejskiej. Rozumiemy, że Instytut będzie zajmował się stanem praworządności w Polsce i
na Węgrzech. Ze względu na bezsporne łamanie Konstytucji i rządów prawa przez większość
sejmową, rząd PiS i prezydenta od 2015 roku, pytamy- w jaki sposób rząd zamierza zapewnić
naukową bezstronność działania powyższego instytutu?

5. Jaki budżet posiadać będzie ów Instytut, jak będzie wyglądała jego struktura organizacyjna?

6. Czy planujecie Państwo otworzyć jeszcze następne instytuty polsko-węgierskie? Jeśli tak,
jakie miałyby być ich zadania?

 

Prosimy o jak najszybszą odpowiedź.

 

Z wyrazami szacunku,

Gabriela Lenartowicz

Posłanka na Sejm RP,

 

Paweł Zalewski

Poseł na Sejm RP
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