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21th sitting of the Sejm, 21–23 June 2016
Bills considered in the first reading
Government’s bill amending the act on minimum
wage and some related acts; referred to Social Policy and
Family Committee;
■ Government’s bill on the tax on retail sales; referred
to Public Finances Committee;
■ Deputies’ bill amending the act on departments of
government administration and some related acts; referred
to Infrastructure Committee.
■

Bills rejected in the first reading
Deputies’ bill on the Commissioner for Entrepreneurs’
Rights.
■

Passed acts
on the National Media Council;
amending the Law on Higher Education and some
related acts;
■ amending the act on the system of education and
some related acts;
■ amending the act on the units of agricultural advisory
services;
■ amending the Customs Law and some related acts;
■ amending the act on the goods and services tax and
some related acts.
■

■

Jeśli policja zatrzyma nielegalnych imigrantów najdalej 8 km od węgierskiej granicy, to zostaną oni cofnięci do
obozu, gdzie będą mogli wystąpić z wnioskiem o udzielenie
azylu. O ile jednak nielegalni imigranci wkroczyli na teren
Węgier z terytorium innego państwa, uznanego przez Węgry za bezpieczne, to takiego wniosku nie otrzymają i zostaną deportowani. Imigranci zostaną również zawróceni
do punktu granicznego w przypadku, jeśli przekroczyli węgierską granicę nielegalnie przez uszkodzone ogrodzenie.

Otwarcie wystawy „1956. Polska-Węgry.
Historia i pamięć” w Budapeszcie

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Gergely Gulyás otworzył 29 czerwca w centrum Budapesztu
plenerową wystawę „1956. Polska-Węgry. Historia i pamięć”, przygotowaną wspólnie przez Polski Instytut Pamięci Narodowej i węgierską Komisję Pamięci Narodowej
(Nemzeti Emlékezet Bizottságának — NEB). (Taka sama
wystawa została również otwarta na terenie Sejmu RP,
zob. s. 43■). W swoim wystąpieniu wiceprzewodniczący
Przewodniczący Zgromadzenia
ZN podkreślił, że „wystawa przypomina wspólną historię
Narodowego o Unii Europejskiej
obu narodów, splecioną w sposób tragiczny i wyjątkowy
W wywiadzie dla zagranicznych mediów, udzielonym w roku 1956, ponieważ to właśnie na wieść o wydarze2 lipca, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego niach w Polsce budapeszteńscy studenci rozpoczęli deLászló Kövér zaprzeczył spekulacjom zagranicznych monstracje solidarnościowe, które przerodziły się w węi węgierskich mediów, jakoby węgierskie elity rządzące gierską rewolucję”.
planowały wystąpienie z Unii Europejskiej. „To, że unijne
Wystawa została zorganizowana w Parku Ratuszowym
mechanizmy źle funkcjonują, nie znaczy, iż należałoby je (Városháza Park). Po otwarciu wystawy w Sali Paradnej
porzucić. Trzeba raczej poszukiwać sposobów ich zmia- budapeszteńskiego ratusza odbyło się wspólne posiedzeny” — powiedział. Dodał jednak, że „kierownictwo Unii nie przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej i NEB,
nie zdaje sobie sprawy z faktu, że narastające problemy są z udziałem historyków polskich i węgierskich, poświęcone
systemowe, a nie incydentalne”, a obywatele Wspólnoty wydarzeniom 1956 roku w Polsce i na Węgrzech. W dyszdają sobie sprawę, że decyzje zapadają ponad ich głowami. kusji uczestniczył również prezes IPN Łukasz Kamiński,
Przewodniczący skrytykował Brukselę za to, że nie a prowadził ją wiceprzewodniczący NEB Áron Máthé.
traktuje równorzędnie wszystkich krajów członkowskich,
Korespondencję z Budapesztu
czego wymownym przykładem był unijny szczyt założynadesłał Andrzej Niewiadowski
cieli Wspólnoty po brytyjskim Brexicie.
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honouring the 40th anniversary of the workers’ protests
against communist authorities in June 1976 in Radom,
Ursus and Płock;
■ declaring 2017 the Year of the Vistula River;
■ declaring 2017 the Year of Joseph Conrad-Korzeniowski;
■ declaring 2017 the Year of Marshal Józef Piłsudski;
■ declaring 2017 the Year of Adam Chmielowski and
blessed Honorat Koźmiński;
■ declaring 2017 the Year of Tadeusz Kościuszko;
■ concerning the appointment and election of the personal
composition of the Special Committee for deregulation;
■ amending the Standing Orders of the Sejm of the
Republic of Poland;
■ concerning changes within personal composition of
the Sejm committees.
■

The Sejm heard
information on the activity of the Commissioner for
Children’s Rights in 2015 along with the remarks on the
state of observance of children’s rights.
■

The Sejm accepted
report of the Minister of the Interior and Administration
on the realisation in 2015 of the act of 24 March 1920 on
purchasing real estate property by foreigners.
■

Government’s current information
Considered resolutions of the Senate concerning ■ on the details of the involvement of the Armed Forces
the acts
of the Republic of Poland in military missions to be
amending the Public Procurement Law and some related
acts (some of the Senate’s amendments were accepted);
■ amending the Labour Code and some related acts (the
Senate’s amendments were accepted);
■ amending the act on research institutes (the Senate’s
amendment was accepted);
■ amending the Hunting Law (the Senate’s amendments
were accepted);
■ amending the act on the renewable sources of energy
and some related acts (the Senate’s amendments were
accepted).
■

Adopted resolutions
concerning the report of the National Broadcasting
Council on its activity in 2015;
■ honouring the 60th anniversary of the Poznan June
of 1956;
■

conducted abroad, on the territories occupied by the
so-called Islamic State.

The Sejm appointed Sławomir Ryszard Cenckiewicz,
Jan Draus, Piotr Franaszek, Józef Marecki and Krzysztof
Wyszkowski as members of the Collegium of the Institute of
National Remembrance – Commission for the Prosecution
of Crimes against the Polish Nation (Ludwik Dorn, Andrzej
Friszke, Bogdan Lis, Wojciech Jerzy Muszyński and Henryk
Wujec did not obtaing the required majority of votes).
Adam Glapiński, president of the National Bank
of Poland (Narodowy Bank Polski), appointed for the
position at the 20th sitting of the Sejm, took the oath.

With a minute of silence the Sejm honoured
the memory of Jo Cox, British Labour Party MP
to the House of Commons, murdered on 16 June 2016.

