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NPD pozostaje partią legalną
Bundesrat nie zdołał doprowadzić do delegalizacji Naro-
dowo-Demokratycznej Partii Niemiec (NPD), ponieważ 
Federalny Trybunał Konstytucyjny odrzucił w styczniu 
jego wniosek dotyczący zakazu działalności tego skraj-
nie prawicowego ugrupowania 

Prezes TK Andreas Vosskuhle uzasadniając wyrok, 
powiedział, że NPD prowadzi co prawda wrogą działal-
ność wobec niemieckiej konstytucji, to jednak nie ma 
żadnych szans na przejęcie władzy czy chociażby zagro-
żenie niemieckiej demokracji 

„Skierowane przeciwko demokratycznemu ustrojowi 
cele w programie partii nie są wystarczającym argumen-
tem za delegalizacją  Prawnym warunkiem delegalizacji 
jest bowiem aktywne działanie  Delegalizacja partii nie 
oznacza zakazu (głoszenia) poglądów; konieczne jest 
przekroczenie przez partię granicy w kierunku czynne-
go zwalczania demokratycznego ustroju” — tłumaczył 
Vosskuhle  Szef TK powiedział, że orzeczenie może być 
dla wielu osób irytujące  Zaznaczył, że chociaż NPD chce 
zastąpić istniejący ustrój „wspólnotą narodową definio-
waną etnicznie” i zmierza do utworzenia autorytarnego 
państwa, to jednak — jak powtórzył — delegalizacja wcho-
dziłaby w rachubę tylko wtedy, gdyby partia dysponowa-
ła wystarczającymi możliwościami działania  „Pomimo 
wrogiej wobec konstytucji ideologii NPD powinna nadal 
korzystać z przywilejów przewidzianych dla partii poli-
tycznych” — stwierdził 

Ponadto zasugerował, że parlament mógłby się 
zastanowić nad odebraniem NPD dotacji z budżetu, które 
dotychczas otrzymywała  W odpowiedzi na tę sugestię 
Bundesrat przyjął w połowie lutego uchwałę, w której 
wzywa rząd do pozbawienia finansowych dotacji z budżetu 
państwa partii radykalnych prowadzących działalność 
sprzeczną z konstytucją  NPD otrzymuje 1,4 mln euro 
rocznie  Jednakże, aby do tego doprowadzić, konieczna 
jest zmiana konstytucji 

Założona w 1964 r  NPD gloryfikuje III Rzeszę i kwes-
tionuje powojenne granice w Europie, w tym polsko-
niemiecką  Największe sukcesy odnosiła w latach 70  
w RFN oraz na początku ubiegłej dekady we wschodniej 
części kraju  Ma obecnie jednego przedstawiciela w Par-
lamencie Europejskim oraz około 340 w samorządach  
Nie jest reprezentowana w Bundestagu — w wyborach 
w 2013 r  ta ekstremistyczna partia uzyskała tylko 1,3% 
głosów i nie weszła do parlamentu  Na jesieni 2016 r  
wypadła z parlamentu Meklemburgii—Pomorza Przed-
niego — ostatniego parlamentu kraju związkowego, 
w którym była reprezentowana 

Ciężko chorzy dostaną  
marihuanę na receptę
Niemiecki parlament postanowił, że ciężko chorzy będą 
mogli otrzymywać marihuanę refundowaną przez kasy 
chorych  Projekt ustawy w tej sprawie został jednogłośnie 
przyjęty przez deputowanych na posiedzeniu w połowie 
stycznia  Druga izba parlamentu, Bundesrat, zaaprobowała 
ustawę w połowie lutego  O zastosowaniu lekarstw na ba-
zie konopi indyjskich będą decydowali lekarze  Marihuanę 
będzie można stosować m in  w leczeniu pacjentów ze 
stwardnieniem rozsianym, w przypadku występowania 
chronicznych bólów czy też nudności spowodowanych 
chemioterapią 

W wyjątkowych przypadkach stosowanie marihuany 
do celów leczniczych jest możliwe już od kilku lat  Uzys-
kanie zgody na terapię wymagało jednak pokonania wielu 
biurokratycznych przeszkód, była ona ponadto bardzo 
kosztowna, ponieważ kasy chorych nie zwracały pacjen-
tom poniesionych na nią kosztów  Według dwutygodnika 
„Parlament”, miesięcznie na kurację trzeba było wydać 
1,8 tys  euro  Z marihuany jako lekarstwa korzystało więc 
w całych Niemczech niewiele ponad 1 tys  osób  Nowe 
przepisy stanowią, że w przypadku pacjentów objętych 
opieką paliatywną kasy chorych muszą podjąć decyzję 
o zgodzie bądź odrzuceniu terapii za pomocą marihua-
ny w ciągu trzech dni  Zwykle mają na to kilka tygodni 

Podczas dyskusji w Bundestagu przed ostatecznym 
głosowaniem przedstawiciele wszystkich klubów podkreślali, 
że ustawa jest postępem pozwalającym złagodzić cier-
pienia chorych  Deputowany Lewicy Frank Tempel 
powiedział, że sprzeciw przeciwko konopiom można 
uznać za „nieudzielenie pomocy”, a Burkhard Blienert 
z SPD apelował, aby dyskutować o marihuanie „rzeczo-
wo, bez ideologii”  „Ciężko chorzy muszą mieć możliwość 
skorzystania z najlepszej terapii” — podkreślił minister  
zdrowia Hermann Gröhe  Sekretarz stanu w resorcie 
Ingrid Fischbach zwróciła jednak uwagę, że wiedza 
o działaniu konopi jest nadal niewystarczająca  Konieczne 
jest zatem, jej zdaniem, dokładne monitorowanie skut-
ków ich stosowania  Z kolei posłanka CDU Karin Maag 
podkreśliła, że ustawa „nie oznacza zgody na zażywanie 
marihuany jako narkotyku 

Ze względu na brak własnych, niemieckich zasobów 
potrzebne ilości marihuany będą początkowo impor-
towane  Przewidziane jest powstanie państwowej agencji 
działającej przy Federalnym Instytucie Lekarstw i Produk-
tów Medycznych, która będzie nadzorować uprawę ko-
nopi do celów leczniczych, skupować je, a następnie 
przekazywać wytwórcom leków oraz aptekom 

Jacek Lepiarz
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Considered in the first reading
■ the Government’s bill amending the act on academic 
degrees and title and on degrees and title with regard to 
arts and some related acts (referred to Education, Science 
and Youth Committee);
■ the Government’s bill amending the act on the excise 
duty (referred to Public Finances Committee);
■ the Government’s bill amending the act on employing 
temporary staff and some related acts (referred to Social 
Policy and Family Committee);
■ the Senate’s bill amending the Code of Civil Procedure 
and the Law on Proceedings before Administrative Courts 
(referred to Special Committee for codification changes);
■ the Deputies’ bill amending the Civil Code (referred to 
Special Committee for codification changes);
■ the Committee’s bill amending the act on agricultural 
tax and the act on local taxes and fees (referred to Public 
Finances Committee and Territorial Government and 
Regional Policy Committee);
■ the Deputies’ bill amending the act on the personal 
income tax (the motion to reject the bill shall be subject 
to a vote at the next sitting of the Sejm).

Rejected in the first reading 
■ the Deputies’ bill amending the Road Traffic Law and 
some related acts;
■ the Deputies’ bill amending the Environment Protection 
Law and Road Traffic Law.

Considered in the second reading 
■ the President of the Republic’s bill on the National 
Celebration of the 100th Anniversary of Regaining 
Independence by the Republic of Poland (referred once 
more to Culture and Mass Media Committee).

Passed acts
■ amending the Penal Code, the act on juvenile delinquency 
proceedings and the Code of Penal Procedure;
■ amending the Law on the System of Common Courts;
■ amending the act on preventing the sea pollution by 
ships and some related acts;
■ on investments in the scope of the construction of a 
waterway connecting the Vistula Lagoon and the Gdansk Bay;
■ on obtaining the title of a specialists in areas applied in 
health protection;
■ amending the act on the profession of a doctor and a 
dentist and the act on acquiring, storing and transplanting 
cells, tissues and organs;
■ amending the act on patients’ rights and on the 
Commissioner for Patients’ Rights and some related acts;
■ amending the act on the personal income tax and the 
Penal Fiscal Code;
■ on mortgage credit and on the supervision over mortgage 
credit intermediaries and agents;
■ amending the Penal Code and some related acts;
■ amending the act — Introductory provisions to the act 

on the National Fiscal Administration and the act on the 
National Fiscal Administration;
■ amending the act on the preparation and realisation of 
strategic investments in the scope of transmission networks.

Adopted resolutions
■ concerning the participation of the Republic of Poland 
in the works of the European Union in the period between 
July and December 2016 — Slovakia’s Presidency in the 
Council of the European Union (at the previous sitting, the 
Government’s information was presented by Secretary of 
State in the Ministry of Foreign Affairs Konrad Szymański; the 
Sejm held the first reading of the draft resolution and decided 
to immediately hold the second reading, during which no 
one took the floor; at the present sitting the Sejm accepted 
the Government’s information in the form of a resolution);
■ concerning not granting the Sejm’s consent to bring 
Deputy Krzysztof Jurgiel to criminal accountability for an 
action specified in the motion of private prosecutor Marek 
Trela of 28 October 2016, supplemented on 5 December 2016;
■ commemorating pr. Franciszek Blachnicki on the 30th 
anniversary of his death;
■ honouring the 160th anniversary of the foundation of 
the Poznań Society of Friends of Learning;
■ concerning changes within the personal composition 
of the Sejm committees.

Government’s current information
■ concerning the use of CASA military transport aircrafts 
by the Prime Minister and the President of the Republic 
for private purposes.

Information of organs of the State
■ the information of the Chief Labour Inspector on the 
activity of the National Labour Inspectorate in 2015 (in the 
absence of any objection, the Sejm accepted the information).

The Sejm rejected
■ the motion to recall Deputy Marek Kuchciński from the 
function of the Marshal of the Sejm of the Republic of Poland.

The Sejm elected
■ Grzegorz Jędrejek for the position of a judge of the 
Constitutional Tribunal.

With a minute of silence, the Sejm honoured 
the memory of
■ brigadier general Franciszek Kamiński, chief commander 
of the Peasants’ Battalions (Bataliony Chłopskie), who 
died on 24 February 2000;
■ brigadier general August Fieldorf „Nil”, organizer and 
commander of Directorate for Subversion of the Home 
Army (Kedyw Armii Krajowej), deputy commander in 
chief of the Home Army, on the 64th anniversary of his 
death, as well as — on the eve of the National Remembrance 
Day of the Cursed Soldiers held on 1 March — of all the 
steadfast soldiers.

36th sitting of the Sejm, 22–24 February 2017
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