
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Kultury i Środków Przekazu 

oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o Instytucie Współpracy 

Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka tekst niewygłoszony): 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

 

 

 W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania Komisji 

Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy 

o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. 

    Przedkładany projekt ustawy ma na celu utworzenie Instytutu Współpracy Polsko-

Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Zadaniem instytutu będzie pogłębianie polsko-

węgierskiej przyjaźni i współpracy. Narody polski i węgierski przyczyniły się do przełomu 

politycznego w Europie. Kontynuują i rozwijają swoją współpracę, dbając o zachowanie 

bezpieczeństwa w Europie w ramach członkostwa w Organizacji Paktu 

Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Oba narody wychodzą z wieloma inicjatywami nie 

tylko dwustronnymi, ale i wielostronnymi, zwłaszcza w wymiarze regionalnym. Patronem 

instytutu będzie Wacław Felczak, postać związana z historią obu narodów. 

    Do zadań instytutu będzie należało m.in.: przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia 

tradycji polsko-węgierskiej, wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów 

naukowych i oświatowych, które mają na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii, a 

także polityki obu państw. Dodatkowo instytut będzie analizował przemiany polityczne, 

gospodarcze i społeczne w Europie, wpływające na bezpieczeństwo i rozwój Rzeczypospolitej 

Polskiej i Węgier. 

    Organami instytutu będą: dyrektor instytutu, międzynarodowa rada instytutu oraz rada 

instytutu. Do szczególnych zadań dyrektora będzie należało m.in. opracowywanie rocznego 

planu działalności instytutu, kierowanie pracami i reprezentowanie instytutu na zewnątrz. 

Międzynarodowa rada instytutu składać się będzie z nie więcej niż 20 członków, 

wyróżniających się wiedzą o stosunkach polsko-węgierskich. Do zadań międzynarodowej 

rady będzie należała m.in. analiza działań podejmowanych na rzecz współpracy polsko-

węgierskiej. Radę instytutu będzie tworzyć nie więcej niż siedmiu członków, którzy będą 

wybierani spośród specjalistów z zakresu znajomości działania instytutu, których wiedza i 



doświadczenie będą niezbędne w realizacji takich zadań jak opiniowanie kierunków 

działalności instytutu, a także opiniowanie inicjatyw i opracowań badań prowadzonych przez 

instytut. 

    Trzeba nadmienić, że na Węgrzech pod koniec ub.r. powołana została fundacja 

wspierająca rozwój współpracy polsko-węgierskiej. 

    Uważam, że powołanie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka 

przyczyni się do wzmocnienia znaczenia polsko-węgierskiej tradycji wśród młodzieży, a także 

zacieśni współpracę obu narodów. 

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za przyjęciem projektu ustawy. 

    Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na 

rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 

r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i 

Rodziny 

 

 


