
Druk nr 2057 A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII kadencja 

DODATKOWE SPRA WOZDANIE 
KOMISJI DO SPRA W UNII EUROPEJSKIEJ 

ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 1881). 

Sejm na 59. posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2014 r. - zgodnie z art. 47 ust. l 
Regulaminu Sejmu- skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2057 do Komisji 
do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w 
celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: do Spraw Unii Europejskiej oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej po rozpatrzeniu wniosku i poprawek na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2014 r. 

wnoszą: 

Wysoki Sejm raczy następujący wniosek i poprawki: 

odrzucić projekt ustawy 

- KP PiS 

Uwaga: przyjęcie wniosku spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 1-8. 

l) wart. l po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu: 

-odrzucić 

"Art. 3b. Minister właściwy do spraw rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych inicjuje, 
programuje i prowadzi narodową politykę wiejską.";"; 

-KP PiS 

-odrzucić 



Uwaga: poprawkę nr l należy głosować łącznie z poprawką nr 8. 

2) w art. l pkt l O nadać brzmienie: 

"lO) wart. 11: 

-KPSP 

a) uchyla się ust. 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. W czasie trwania procedury opracowywania i uzgadniania długookresowej 
strategii rozwoju kraju Sejm i Senat przeprowadzają debatę na temat polityki 
rozwoju."; 

-odrzucić 

3) wart. l w pkt 11 skreślić lit. d; 

-KP SLD 

-odrzucić 

4) wart. l pkt 15 nadać brzmienie: 

"15) po rozdziale 2 dodaje się rozdziały 2a i 2b w brzmieniu: 

"Rozdział 2a 

Dokumenty programowe 

Art. 14e. l. Projekt umowy partnerstwa opracowuje mimster właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego we współpracy w szczególności z: 

l) ministrami właściwymi ze względu na zakres objęty umową 

partnerstwa; 

2) zarządami województw; 

3) partnerami społecznymi i gospodarczymi. 

2. Projekt umowy partnerstwa opiniuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. 

3. Przy opracowywaniu projektu umowy partnerstwa uwzględnia się strategie 
rozwoju, o których mowa w art. 9, oraz koncepcję przestrzennego 
zagospodarowania kraju. 

4. Projekt umowy partnerstwa jest przyjmowany przez Radę Ministrów, w 
drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego negocjuje z Komisją 
Europejską przyjęty przez Radę Ministrów projekt umowy partnerstwa. 

6. Umowa partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską jest 
przekazywana do wiadomości członkom Rady Ministrów. 

7. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" komunikat o: 

l) podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej umowę 
partnerstwa; 



2) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść 
umowy partnerstwa. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany umowy 
partnerstwa. 

Art. 14f. l. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza sprawozdanie 
roczne z realizacji umowy partnerstwa w terminie 8 miesięcy od 
zakończenia każdego roku oraz przedkłada je Komitetowi do spraw 
Umowy Partnerstwa i Radzie Ministrów do wiadomości. 

2. Pierwsze sprawozdanie roczne z realizacji umowy partnerstwa, obejmujące 
lata 2014 i 2015, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 
sporządza w 2016 r. Ostatnie sprawozdanie roczne, za 2022 r., minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza w 2023 r. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza, w latach 
2017 i 2019, sprawozdania z postępu realizacji umowy partnerstwa i 
przedkłada je Komitetowi do spraw Umowy Partnerstwa oraz Radzie 
Ministrów do wiadomości, a także przedstawia je Komisji Europejskiej. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza, do dnia 
30 czerwca 2025 r., końcowe sprawozdanie z realizacji umowy 
partnerstwa. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw 
rybołówstwa przekazują ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 
regionalnego, w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku, 
sprawozdania roczne z realizacji programów służących realizacji umowy 
partnerstwa znajdujących się we właściwości tych ministrów. Pierwsze 
sprawozdanie roczne, obejmujące lata 2014 i 2015, jest przekazywane w 
2016 r. Ostatnie sprawozdanie roczne, za 2023 r., jest przekazywane do 
dnia 31 stycznia 2025 r. 

Art. 14g. l. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

l) koordynuje przygotowanie programów służących realizacji umowy 
partnerstwa; 

2) może inicjować programy służące realizacji umowy partnerstwa w 
zakresie polityki spójności, opracowywane przez zarząd 

województwa; 

3) opracowuje programy służące realizacji umowy partnerstwa w 
zakresie polityki spójności; 

4) opiniuje, co do zgodności z umową partnerstwa, projekty programów 
służących realizacji umowy partnerstwa. 

2. Koordynacja przygotowania programów służących realizacji umowy 
partnerstwa polega na: 

l) monitorowaniu stanu przygotowania tych programów; 

2) zapewnieniu spójnego i komplementarnego systemu informacji i 
promocji tych programów. 

3. Koordynacja przygotowania programów służących realizacji umowy 
partnerstwa w zakresie polityki spójności, o której mowa w ust. l pkt l, 
polega w szczególności na: 



l) reprezentowaniu Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z Komisją 
Europejską; 

2) prowadzeniu, we współpracy z właściwymi ministrami i zarządami 
województw, negocjacji z Komisją Europejską mających na celu 
uzgodnienie treści tych programów; 

3) proponowaniu podmiotów, które mają być odpowiedzialne za 
zarządzanie i kontrolę tych programów. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw 
rybołówstwa opracowują programy służące realizacji umowy partnerstwa 
realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających 

sektory morski lub rybacki, a także: 

l) reprezentują Rzeczpospolitą Polską w kontaktach z Komisją 

Europejską; 

2) prowadzą negocjacje z Komisją Europejską mające na celu 
uzgodnienie treści tych programów; 

3) proponują podmioty, które mają być odpowiedzialne za zarządzanie i 
kontrolę tych programów. 

5. Zarząd województwa opracowuje dla danego województwa program 
służący realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności. 

Art. 14h. Właściwy organ przy opracowywaniu programu służącego realizacji umowy 
partnerstwa uwzględnia ustalenia umowy partnerstwa. 

Art. 14i. Program służący realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności 
określa w szczególności: 

l) wybrane cele przewidziane do osiągnięcia zgodnie z umową 

partnerstwa oraz uzasadnienie ich wyboru, z uwzględnieniem 

uwarunkowań krajowych lub regionalnych oraz uprzedniej ewaluacji 
skuteczności i efektywności realizacji tego programu; 

2) oczekiwane rezultaty, które mają zostać osiągnięte przez realizację 
tego programu; 

3) opis działań, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach tego 
programu; 

4) plan finansowy; 

5) system instytucjonalny określający instytucje i podmioty 
zaangażowane w realizację programu oraz ich powiązania. 

Art. 14j. l. Projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie 
polityki spójności opracowany przez: 

l) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jest 
przyjmowany przez Radę Ministrów, 

2) zarząd województwa, po zatwierdzeniu w drodze uchwały przez Radę 
Ministrów, jest przyjmowany przez zarząd województwa 

- w drodze uchwały, przed skierowaniem do przyjęcia przez Komisję 
Europejską. 



2. Programy, o których mowa w ust. l, po przyJęCIU przez Komisję 
Europejską, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego do wiadomości członkom Rady Ministrów. 

Art. 14k. Do programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki 
spójności stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 7 pkt 2 i ust. 8, art. 
19a i art. 20 ust. 2a, 3 i 3b. 

Art. 141. l. W celu zapewnienia koordynacji i monitorowania realizacji umowy 
partnerstwa, w szczególności programów służących jej realizacji, w tym 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z funduszy wspierających sektory 
morski lub rybacki, tworzy się Komitet do spraw Umowy Partnerstwa. 

2. Do zadań Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa należy w szczególności: 

l) przegląd realizacji umowy partnerstwa i programów służących 

realizacji umowy partnerstwa z punktu widzenia postępów w 
osiąganiu celów tej umowy; 

2) formułowanie propozycji zmian umowy partnerstwa; 

3) analizowanie sytuacji, które wpływają na realizację umowy 
partnerstwa, oraz wskazywanie zagadnień o charakterze 
horyzontalnym związanych z jej realizacją wymagających ewaluacji; 

4) w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych 
związanych z realizacją umowy partnerstwa wydawanie dla instytucji 
zarządzających programami służącymi realizacji umowy partnerstwa 
rekomendacji dotyczących w szczególności poprawy efektywności 

tych programów w zakresie osiągania jej celów, w tym działań 

naprawczych, związanych z wypełnieniem warunków wynikających z 
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 

5) opiniowanie strategii komunikacji polityki spójności oraz jej zmian. 

3. Komitetowi do spraw Umowy Partnerstwa przewodniczy minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

4. Zastępcą przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa jest 
przedstawiciel wyznaczony wspólnie przez ministra właściwego do spraw 
rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 

5. Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa może 

powoływać podkomitety, określając zakres ich zadań. 

6. W skład Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa wchodzą: 

l) przedstawiciele instytucji zarządzających programami służącymi 

realizacji umowy partnerstwa; 

2) przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na zakres objęty 
umową partnerstwa; 

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5) przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

6) 3 przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu 
Samorządu Terytorialnego; 

7) przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych. 



7. Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa powołuje i 
odwołuje jego członków zapewniając, przy uwzględnieniu zasady 
partnerstwa, aby przedstawiciele: 

l) strony samorządowej, z uwzględnieniem przedstawicieli strony 
samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

2) strony rządowej, 

3) partnerów społecznych i gospodarczych 

-stanowili po 1/3 składu Komitetu. 

8. Komitet do spraw Umowy Partnerstwa jest powoływany na okres 
realizacji umowy partnerstwa. 

9. Tryb pracy Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa określa regulamin, 
przyjmowany, w drodze uchwały, przez Komitet zwykłą większością 
głosów. 

l O. Obsługę kancelaryjno-administracyjną Komitetu do spraw Umowy 
Partnerstwa zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego. 

Rozdział 2b 

Kontrakt terytorialny 

Art. 14m. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opracowuje we 
współpracy z ministrami właściwymi ze względu na zakres objęty 

kontraktem terytorialnym stanowisko dotyczące zakresu i treści kontraktu 
terytorialnego, w tym celów mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju 
oraz województwa objętego kontraktem, a następnie przedstawia je do 
wiadomości Radzie Ministrów. 

Art. 14n. l. Zarząd województwa opracowuje projekt stanowiska dotyczącego 

proponowanych zakresu i treści kontraktu terytorialnego, w tym celów i 
przedsięwzięć priorytetowych mających istotne znaczenie dla rozwoju 
województwa objętego kontraktem. 

2. Projekt stanowiska, o którym mowa w ust. l, zarząd województwa 
przekazuje do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego 
znajdujące się na terenie województwa objętego kontraktem terytorialnym, 
właściwe ze względu na zakres objęty kontraktem. Opinia jest wyrażana 
podczas konferencji, w której uczestniczą przedstawiciele zarządu 

województwa oraz przedstawiciele właściwych jednostek samorządu 

terytorialnego. 

3. Zarząd województwa przyjmuje, w drodze uchwały, stanowisko dotyczące 
proponowanych zakresu i treści kontraktu terytorialnego, w tym celów i 
przedsięwzięć priorytetowych mających istotne znaczenie dla rozwoju 
województwa objętego kontraktem. 

Art. 14o. l. Na podstawie stanowisk, o których mowa w art. 14m i art. 14n ust. 3, 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd 

województwa negocjują projekt kontraktu terytorialnego. 

2. Rada Ministrów w drodze uchwały: 

l) zatwierdza wynegocjowany kontrakt terytorialny; 



2) określa zakres i warunki dofinansowania programu służącego 

realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójnosc1 
opracowanego przez zarząd województwa środkami pochodzącymi z 
budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych. 

3. Zarząd województwa zatwierdza wynegocjowany kontrakt terytorialny w 
drodze uchwały. 

4. Zatwierdzony kontrakt terytorialny zawierają minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego oraz właściwy zarząd województwa. 

Art. 14p. l. Kontrakt terytorialny określa co najmniej: 

l) województwo, którego dotyczy; 

2) cele przewidziane do realizacji na terenie danego województwa; 

3) przedsięwzięcia priorytetowe i warunki ich realizacji, zgodne z celami 
wynikającymi odpowiednio ze strategii rozwoju, o których mowa w 
art. 9; 

4) okres realizacji przedsięwzięć priorytetowych; 

5) oczekiwane rezultaty przedsięwzięć priorytetowych; 

6) źródła jego finansowania; 

7) zakres i tryb sprawozdawczości z jego realizacji; 

8) sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego kontroli i monitoringu nad jego realizacją; 

9) sposób i warunki weryfikacji realizacji przedsięwzięć priorytetowych; 

l O) warunki jego zmian; 

11) warunki i sposób jego rozwiązania. 

2. Kontrakt terytorialny określa ponadto wysokość, sposób i warunki 
dofinansowania programów służących realizacji umowy partnerstwa w 
zakresie polityki spójności, opracowywanych przez zarząd województwa. 

3. Do zmiany kontraktu terytorialnego przepisy art. 14m-14o stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 14q. l. Realizację kontraktu terytorialnego koordynuje minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego, a ze strony samorządowej właściwy zarząd 

województwa. 

2. W celu realizacji zobowiązań wynikających z kontraktu terytorialnego 
zarząd województwa zawiera porozumienia z jednostkami samorządu 
terytorialnego, zaangażowanymi w realizację jego postanowień, 

znajdującymi się na terenie województwa objętego kontraktem. 

3. Realizacja celów i przedsięwzięć priorytetowych mających istotne 
znaczenie dla rozwoju kraju i województwa, określonych w kontrakcie 
terytorialnym jest finansowana w szczególności ze środków programów 
oraz programów służących realizacji umowy partnerstwa lub z budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na terenie 
województwa objętego kontraktem terytorialnym. 

Art. 14r. l. Podmioty zaangażowane w realizację kontraktu terytorialnego przekazują, 
do dnia 31 marca każdego roku, ministrowi właściwemu ze względu na 
zakres objęty kontraktem terytorialnym, w zakresie jego właściwości, w 
odniesieniu do celów i przedsięwzięć, o których mowa w art. 14p ust. l 



-KPSP 

pkt 2 i 3, nieobjętych programami służącymi realizacji umowy partnerstwa 
w zakresie polityki spójności, informacje o realizacji kontraktu w roku 
poprzednim. 

2. Minister właściwy ze względu na zakres objęty kontraktem terytorialnym 
przekazuje, do dnia 30 kwietnia każdego roku, ministrowi właściwemu do 
spraw rozwoju regionalnego, z uwzględnieniem informacji, o których 
mowa w ust. l, informację o realizacji kontraktu w roku poprzednim. 

3. Instytucja zarządzająca programem służącym realizacji umowy 
partnerstwa w zakresie polityki spójności, w zakresie swojej właściwości, 
w odniesieniu do celów i przedsięwzięć, o których mowa w art. 14p ust. l 
pkt 2 i 3, objętych programami służącymi realizacji umowy partnerstwa w 
zakresie polityki spójności, przekazuje, do dnia 30 kwietnia każdego roku, 
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego informację o 
realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przygotowuje, 
z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, w 
porozumieniu z właściwym zarządem województwa informację o 
realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje Radzie 
Ministrów, a zarząd województwa przekazuje sejmikowi województwa, do 
dnia 30 czerwca każdego roku, informację o realizacji kontraktu 
terytorialnego w roku poprzednim."; 

-odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 4 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 5-7. 

5) wart. l pkt l nadać brzmienie: 

"2. Ustawy nie stosuje się do programów współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z funduszy 
wspierających sektory morski lub rybacki, z wyłączeniem przepisów rozdziałów l, 2, 
2b i 7 oraz przepisów art. 14e, art. 14f, art. 14g ust. l, 2 i 4, art. 14h, art. 14j i art. 
141."; 

-KP PSL 

-przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 5-7 należy głosować łącznie. 

6) wart. l w pkt 15, art. 14j nadać brzmienie: 

"Art. 14j. l. Projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa opracowany przez: 

l) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra 
właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw 
rybołówstwa, jest przyjmowany przez Radę Ministrów, 

2) zarząd województwa, jest przyjmowany przez zarząd województwa 

-w drodze uchwały, po uzyskaniu opinii, o której mowa wart. 14g ust. l pkt 4, 
przed skierowaniem do przyjęcia przez Komisję Europejską. 



2. Programy służące realizacji umowy partnerstwa: 

-KPPSL 

l) w zakresie polityki spójności, po przyjęciu przez Komisję Europejską, 
są przekazywane przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego, 

2) realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy 
wspierających sektory morski lub rybacki, po przyjęciu przez Komisję 
Europejską, są przekazywane odpowiednio przez ministra właściwego 
do spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa 

-do wiadomości członkom Rady Ministrów."; 

-przyjąć 

7) art. 16 nadać brzmienie: 

"Art. 16. l. Projekty programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz projekt programu 
realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyjęte przez Radę Ministrów przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się projektami programów 
służących realizacji umowy partnerstwa w rozumieniu ustawy zmienianej w 
art. l, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i mogą być zmieniane. 

2. W przypadku zatwierdzenia przez Komisję Europejską, przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy, programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz 
programu realizowanego z wykorzystaniem środków europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich programy te stają się 

programami służącymi realizacji umowy partnerstwa w rozumieniu ustawy 
zmienianej w art. l, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i mogą być 
zmieniane."; 

-KP PSL 

8) w pkt 24: 

a) zdaniu wprowadzającemu nadać brzmienie: 

"po rozdziale 3 dodaje się rozdziały 3a i 3b w brzmieniu:", 
b) dodać rozdział 3b w brzmieniu: 

"Rozdział 3 b 
Narodowa polityka wiejska 

-przyjąć 

Art. 2ld. Narodowa polityka wiejska stanowi zespół działań prawnych, finansowych, 
planistycznych i organizacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich mających na celu wzmocnienie i 
wykorzystanie potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich w procesach 
rozwoju kraju, zapewnienie bezpieczeństwa żywnoscwwego kraju, 
wzmocnienie zdolności obszarów wiejskich do pobudzania wzrostu 
gospodarczego i tworzenia trwałych miejsc pracy oraz poprawy jakości życia 
mieszkańców. 



Art. 2le. l. Narodowa polityka wiejska jest przyjmowana przez Radę Ministrów w 
drodze uchwały na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, 
rynków rolnych i rozwoju wsi. 

2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Senatowi narodową politykę 
wiejską celem zaopiniowania.". 

-KP PiS 

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

1-1 Waldy Dzikowski 

Sprawozdawca 

1-1 Radosław Witkowski 

-odrzucić 

Przewodnicząca Komisji 
do Spraw Unii Europejskiej 

1-1 Agnieszka Pomaska 


