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Wbrew oczekiwaniom dyskusja poprzedzająca przyjęcie 
rezolucji była spokojna  Deputowani RN przyjęli projekt, 
uzgodniony wcześniej przez szefów największych klubów 
parlamentarnych, i nie zajęli się projektami, które — w oce-
nie komentatorów — mogłyby prowadzić do zaostrzenia 
wzajemnych relacji  W jednym z nich proponowano np  
upamiętnienie „ofiar ludobójstwa dokonanego przez 
państwo polskie na Ukraińcach w latach 1919—1951”  

Przyjęty ostatecznie tekst rezolucji poparło 247 
spośród 335 obecnych na sali posiedzeń deputowanych 
w liczącym 450 osób parlamencie  Rada Najwyższa 
zaznaczyła, że odebrała decyzje Senatu i Sejmu RP 
w sprawie wydarzeń wołyńskich z „żalem, rozczarowaniem  
i głębokim zaniepokojeniem”  

Ukraińscy parlamentarzyści podkreślili, że w historii 
dwóch krajów były zarówno chwile chwały, jak i momenty 
trudne  Ukrainę i Polskę „jednoczą zarówno szlachetne 
przykłady wspólnej walki o wolność, jak i krwawe kon-
flikty” — napisali, wskazując, że wszystkie ofiary tych 
konfliktów zasługują na szacunek  

W rezolucji przypomniano wspólne oceny wydarzeń 
lat wojennych, zawarte m in  w oświadczeniach prezy-
dentów Ukrainy i Polski z lat 1997, 2003, 2007 i 2016, 
oświadczeniu parlamentów obu krajów z 2003 r  oraz 
w oświadczeniach przedstawicieli ukraińskiego Kościoła 
greckokatolickiego i Kościoła rzymskokatolickiego  

Parlament w Kijowie ocenił także, że debata w Polsce 
nad uchwałą w sprawie zbrodni wołyńskiej toczyła się 
w warunkach „histerii antyukraińskiej”, w kontekście akcji 
niszczenia ukraińskich pomników i ataków na uczestników 
uroczystości religijnych oraz zakazów przeprowadzania 
ukraińskich imprez kulturalnych, którym towarzyszyła 

„szowinistyczna retoryka”  Ukraińscy deputowani zwrócili 
też uwagę, że uchwała Sejmu RP została przyjęta w czasie 
wojny, którą ich kraj toczy z Federacją Rosyjską 

W debacie poprzedzającej głosowanie nad rezolucją 
parlamentarzyści ukraińscy podkreślali, że starali się 
przekonać swoich polskich partnerów, iż ich uchwała 
w sprawie zbrodni wołyńskiej będzie szkodliwa dla sto-
sunków między obu narodami  Zapewniali także, że 
uchwała Sejmu nie podważa strategicznego partnerstwa 
między Polską i Ukrainą 

„Uważam, że decyzja Sejmu jest krótkowzroczna  
i szkodliwa przede wszystkim dla Polski, która pozosta-
nie dla Ukrainy strategicznym partnerem” — mówiła 
Oksana Syroid, wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej 

W podobnym tonie wypowiadała się szefowa parla-
mentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Hanna Hop-
ko  „Jednoczy nas z Polską ponad 1000 lat sąsiedztwa, 
wspólnej walki o państwowość  Nie chcemy, by Pola-
cy pozwalali sobie na wybiórcze traktowanie historii, 
ponieważ właśnie takie traktowanie jest korzystne dla 
naszych wrogów  Dlatego nawołujemy, by nie oceniać 
wydarzeń historycznych, gdyż tym powinni zajmować 
się historycy” — apelowała  

Relacje historyczne między Polską i Ukrainą omawiał 
podczas swej wizyty w Kijowie prezydent RP Andrzej 
Duda, który uczestniczył w sierpniowych uroczystościach 
25–lecia ukraińskiej niepodległości  „Będziemy konty-
nuowali dialog w tym zakresie  Będziemy starali się oby-
dwaj, żeby był on jeszcze bardziej produktywny niż do 
tej pory” — deklarował A  Duda po rozmowach z Petrem 
Poroszenko  Prezydent Ukrainy oświadczył wówczas, że 
rozmowa ta powinna toczyć się wyłącznie we własnym 
gronie  „Na jakichkolwiek komplikacjach w relacjach nie 
zyskają ani Polacy, ani Ukraińcy” — podkreślił 

Temat zbrodni wołyńskiej podnosił także w trak-
cie wizyty w Kijowie w połowie września szef polskiej 
dyplomacji Witold Waszczykowski  Po rozmowach  
z P  Poroszenką minister ocenił, że uchwała Sejmu w tej 
sprawie może otworzyć proces pojednania z Ukrainą i zdjąć 
tę kwestię z agendy politycznej  „Wyjaśniałem prezyden-
towi ukraińskiemu, że dla nas przyjęcie tej rezolucji przez 
Sejm i nazwanie wreszcie po imieniu tego, co się stało 
kilkadziesiąt lat temu, jest aktem, który może prowadzić 
do rozpoczęcia procesu pojednania, a nie aktem, który 
będzie rozpoczynał proces jątrzenia” — relacjonował 
swoją rozmowę z Petrem Poroszenko  

 Jarosław Junko
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24th sitting of the Sejm, 
5 September 2016
The Sejm rejected
■ the motion to recall Deputy Marek Kuchciński from the 
function of the Marshal of the Sejm of the Republic of Poland.

Bills considered in the first reading
■ Deputies’ bill amending the act on the departments of 
government administration and some related acts (bill 
referred to Administration and Internal Affairs Committee).

Passed acts
■ on trust services and electronic identification;
■ on concession agreement for construction works or services;
■ on particular solutions as regards the occurrence of 
African swine fever in the territory of the Republic of Poland.

Considered resolutions of the Senate  
concerning the acts
■ amending the act on supporting the family and the 
system of foster care, the act on social aid and the act which 
itself amended the act on commune government and some 
related acts (the Senate’s amendments were accepted);
■ on particular principles for settlement of goods and 
services tax and reimbursing public funds allocated for the 
realisation of projects financed with the participation of funds 
from the European Union budget or Member States of the 
European Free Trade Agreement by the units of the territorial 
government (the Senate’s amendments were accepted);
■ amending the act on the personal income tax and the 
act on the corporate income tax (the Senate’s amendments 
were accepted);
■ amending the act on particular principles for the preparation 
and realisation of investments in the scope of public use 
airports (the Senate’s amendment was rejected).

Adopted resolutions
■ concerning changes within the personal composition 
of the Sejm committees.

Information of organs of the state
■ on the activity of the Commissioner for Citizens’ Rights 
in 2015 and on the state of observance of freedoms and 
rights of man and of citizen;
■ on the activity of the National Council of the Judiciary 
in 2015.

Government’s information
■ information on the current situation in the basic agricultural 
markets, the settlements of the EU Agriculture and Fisheries 
Council as regards the situation in the agricultural markets 
and the planned means of support, the programme for the 
development of the main agricultural markets in Poland in 
the years 2016–2020, submitted by the Minister of Agriculture 
and Rural Development (Minister of Agriculture and Rural 
Development Krzysztof Jurgiel presented the information at 
the 23rd sitting of the Sejm; at the 24th sitting the Deputies 
did not accept the motion to reject the information).

Government’s current information
■ on the dramatic situation of the Polish agriculture caused 
by the price drop of agricultural and food products and the 
spreading of the ASF virus.

25th sitting of the Sejm,  
13–14 September 2016
Considered in the first reading
■ Government’s bill amending particular acts specifying 
principles for conducting innovative activity (referred to 
Public Finances Committee, Digitalisation, Innovation and 
Modern Technologies Committee and Education, Science 
and Youth Committee);
■ Government’s bill amending the act on gambling 
games and some related acts (referred to Public Finances 
Committee with a suggestion to consult Physical Culture, 
Sport and Tourism Committee);
■ Government’s bill on counteracting the dishonest 
exploitation of the contract advantage in the turnover 
of agricultural and food products (referred to Economy 
and Development Committee and Agriculture and Rural 
Development Committee);
■ Government’s bill amending the act on the Agency for 
Restructurisation and Modernisation of Agriculture and 
the act on the personal income tax (referred to Agriculture 
and Rural Development Committee);
■ Citizens’ bill amending the act on the income of the units 
of territorial government and some related acts (referred to 
Education, Science and Youth Committee and Territorial 
Government and Regional Policy Committee).

Passed acts
■ amending the act on the functioning of the coal mining 
industry and some related acts;
■ amending the act on the income of the units of territorial 
government;
■ amending the act on the National School of Public 
Administration and some related acts;
■ amending the act on the safety of food and nourishment.

Adopted resolutions
■ concerning the election of the new personal composition 
of the European Union Affairs’ Committee;
■ concerning changes within the personal composition 
of the Sejm committees.

Information of organs of the state
■ report on the activity of the National Audit Chamber in 
2015 – report rejected.

Government’s current information 
■ concerning agriculture and rural areas in the “Responsible 
Development Strategy”.

Marcin Cichy was appointed the President of the 
Office of Electronic Communications.
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