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rodzina zaoszczędzi do 40 tys  forintów  Kwota ulgi przy-
sługującej rodzinom posiadającym dwójkę dzieci wzrośnie 
z 12,5 do 15 tys  forintów na każde dziecko; ulga podat-
kowa przysługiwać będzie także młodym małżeństwom  
211 mld forintów zostanie przeznaczone na dotacje dla 
rodzin na zakup lub budowę mieszkań, obiecano rów-
nież zwiększenie uposażeń dla pracowników szkolnictwa 
i służby zdrowia  Rząd zapewni podwyżkę emerytur pro-
porcjonalnie do inflacji (0,9%) — z tym, że jeśli inflacja 
będzie niższa od zrealizowanej w postaci rewaloryzacji, 
to nadwyżka pozostanie u emerytów, natomiast jeśli bę-
dzie wyższa, to otrzymają oni dodatkową rekompensatę 

Będzie referendum 
o relokacji imigrantów
Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło przeprowadzenie 
referendum w sprawie unijnych kwot przyjmowania 
imigrantów (za referendum głosowało 136 ze 199 depu-
towanych parlamentu: z rządzącego Fideszu i opozycyj-
nego, skrajnie prawicowego Jobbiku)  Posłowie opozy-
cyjnej Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) nie wzięli 
udziału w głosowaniu i ostentacyjnie wyszli z sali obrad 

Podczas debaty w sprawie referendum doszło do po-
lemiki na sali obrad między premierem Viktorem Orbá-
nem i liderem Jobbiku Gáborem Voną  Zdaniem Jobbi-
ku, kwestia przyjmowania imigrantów powinna zostać 
rozstrzygnięta w postaci poprawki konstytucyjnej, a nie 
w drodze referendum  Deputowanych, którzy sprzeciwi-
li się idei plebiscytu, Orbán określił mianem godzących 
się na budowę równoległego społeczeństwa wyznawców 
islamu, a co za tym idzie — zwolenników pozbawienia 
suwerenności Węgier 

Pytanie postawione w referendum będzie brzmiało 
następująco „Czy chce Pan/Pani, by Unia Europejska 
mogła zarządzać, również bez zgody parlamentu, obo-
wiązkowe osiedlanie na Węgrzech osób innych niż oby-
watele węgierscy?” 

Referendum odbędzie się najprawdopodobniej we wrze-
śniu lub na początku października, ale konkretny termin 
nie jest jeszcze znany  Aby było wiążące, musi wziąć w nim 
udział polowa obywateli 

Ograniczenie pomocy socjalnej 
dla uchodźców
Zgromadzenie Narodowe zdecydowało o stopniowym 
zmniejszaniu pomocy socjalnej udzielanej osobom ubie-
gającym się o azyl na Węgrzech  Zamiast obecnych dwóch 
miesięcy imigranci będą mieli prawo do przebywania 
w ośrodkach przesiedleńczych jedynie przez miesiąc  
Mimo iż zasiłki zostaną znacząco obniżone, to ich wymiar 

będzie nadal wyższy od świadczeń socjalnych przysłu-
gujących obywatelom Węgier  Jednocześnie zaostrzono 
przepisy dotyczące ubiegania się o azyl, co ma na celu 
zniechęcenie uchodźców do pozostania w tym kraju 

Nowelizacja ustawy, którą przyjęto głosami rządzącego 
Fideszu i opozycyjnego Jobbiku, wejdzie w życie 1 czerwca 

Węgry ukarane 
przez Trybunał Praw Człowieka
Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Węgry 
naruszyły prawo do swobody wypowiedzi deputowanych 
gwarantowane w europejskiej Konwencji Praw Człowie-
ka i Podstawowych Wolności 

Chodzi o siedmiu deputowanych z opozycji, którzy 
w kwietniu 2013 r  wnieśli na salę obrad węgierskiego 
Zgromadzenia Narodowego transparenty z napisami 
oskarżającymi rządzący Fidesz premiera Viktora Orbána 
o „kradzież, oszustwo i kłamstwa”  W maju tego samego 
roku grupa deputowanych opozycji podczas debaty nad 
ustawą o obrocie ziemią rolną ustawiła przed premie-
rem Orbánem taczkę z ziemią i rozwinęła transparent 
„Rozdawajcie ziemię, zamiast ją kraść” 

Na wniosek przewodniczącego Zgromadzenia Narodo-
wego wspomniani posłowie zostali ukarani grzywnami 
w wysokości od 170 do 600 euro  Propozycję przewodni-
czącego deputowani przyjęli na posiedzeniu Zgromadzenia 

Sędziowie Trybunału stwierdzili w uzasadnieniu orze-
czenia, że przewodniczący parlamentu ma prawo reagować 
na zakłócenie porządku obrad i „korzystanie ze swobody 
wypowiedzi w parlamencie musi czasem ustąpić przed 
słusznymi interesami, takimi jak ochrona przebiegu prac 
parlamentarnych czy praw innych parlamentarzystów”  
Dodał jednak, że „autonomia parlamentu nie powinna 
być nadużyta w celu uciszenia wolności wypowiedzi po-
słów, która jest sercem debaty politycznej w demokracji” 

Trybunał nakazał zarazem węgierskim władzom zwrot 
grzywien, które musieli zapłacić deputowani, i zasądził 
na ich korzyść 12 tys  euro tytułem zwrotu kosztów po-
stępowania 

Nowelizacja ustawy o poczcie
Węgierscy deputowani znowelizowali ustawę o poczcie  
Wprowadzono przepis, że w miejscowościach o liczbie 
mieszkańców poniżej 10 tys  usługi pocztowe będą mo-
gły świadczyć także instytucje finansowe  Racjonalizacja 
działalności poczty obejmie od 300 do 500 miejscowości 
i będzie dotyczyć tysiąca osób z 30 tys  zatrudnionych 
na węgierskich pocztach 

Relacje z Budapesztu
nadesłał Andrzej Niewiadowski
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19th sitting of the Sejm, 18–20 May 2016
Information of the Prime Minister
■ on the information of the European Commission on 
the situation in Poland (the Sejm acknowledged the 
information).

Passed acts
■ on the Bank Guarantee Fund, the deposit guarantee 
scheme and the forced restructuring;
■ amending the act on research institutes;
■ amending the Law on higher education;
■ amending the Law on higher education and the act 
which itself amended the Law on higher education and 
some related acts;
■ amending the act on family benefits and the act on 
determining and paying the carer’s allowances;
■ on posting of workers in the framework of the provision 
of services;
■ amending the act on energy efficiency;
■ on investments in the field of wind power plants;
■ on establishing the Art of War Academy;
■ amending the Hunting Law.

Considered resolutions of the Senate concerning 
the acts
■ amending the act on providing protection to foreigners 
in the territory of the Republic of Poland (the Senate’s 
amendment was accepted);
■ amending the act on public blood service and some 
related acts (the Senate’s amendments were accepted).

In the first and second reading
■ Government bill amending the act on particular 
solutions as regards the organisation of the Summit of 
the North Atlantic Treaty Organisation in the Republic 
of Poland in Warsaw in 2016 (the second reading was 
completed, the third reading shall be held at the next 
sitting of the Sejm).

In the first reading
■ Government bill on the principles for determining 
salaries for persons managing particular companies, 
referred to Energy and State Treasury Committee;

■ Government bill on antiterrorist activities and amending 
some related acts, referred to Administration and Internal 
Affairs Committee with the suggestion for a reference 
to Special Services Committee and National Defence 
Committee;
■ Government bill amending the Customs Law and 
some related acts, referred to Public Finance Committee;
■ Deputies bill amending the act on renewable sources 
of energy and some related acts, referred to Energy and 
State Treasury Committee.

Rejected bills
■ Deputies’ bill amending the act on radio broadcasting 
and television and on annulling the act on subscription fees;
■ Deputies’ bill amending the act on non-working days 
and some related acts.

Adopted resolutions
■ on the defence of sovereignty of the Republic of Poland 
and the rights of its citizens;
■ concerning changes within personal composition  
of Sejm committees (print no. 534);
■ concerning changes within personal composition  
of Sejm committees (print no. 539).

Government’s current information
■ on the effects of the Government programme of treating 
infertility with the in vitro method, changes as regards 
oncological package with reference to i.a. annulling 
the unlimited financing of oncology in the provisions 
of the act and the radical reduction of the valuation of 
cardiological treatments.

With a moment of silence Deputies honoured 
Andrzej Urbański, who died on 20 May 2016, Deputy to 
the Sejm of the first term, former Chairman of Board of the 
Polish Television, Chief of the Chancellery of the President  
of the Republic of Poland, writer and publicist.
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