
NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Spraw Zagranicznych  

Data posiedzenia: 29 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 179 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Włodzimierz Cimoszewicz. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do 

Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 

w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 

1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (druk senacki 

nr 1068, druki sejmowe nr 3809, 3889). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu 

współpracy terytorialnej (druk senacki 1061, druki sejmowe 

nr 3762,do druku 3762, 3805). 

 
W posiedzeniu uczestniczyli:   senatorowie członkowie komisji: Anna Aksamit, Włodzimierz 

Cimoszewicz, Jan Maria Jackowski, Bogdan Klich, Jarosław 

Obremski, Marek Rocki,  

 

 
 goście:  

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

 zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego 

Konrad Marciniak, 

 zastępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego UE Adam 

Janczak, 

 Ministerstwo Środowiska: 

 sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej 

Marcin Korolec ze współpracownikiem, 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 podsekretarz stanu Marceli Niezgoda ze 

współpracownikami, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownicy Biura Legislacyjnego Renata Bronowska i Mirosław 

Reszczyński. 

 
 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec. Celem 

ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację przez prezydenta RP Poprawki dauhańskiej do 

Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze 8 grudnia 

2012 r. Poprawka dauhańska wyznacza prawnie wiążące zobowiązania dla stron Protokołu 

z Kioto dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych w drugim okresie rozliczeniowym, 

obejmującym lata 2013–2020. Główną zmianą wprowadzoną przez poprawkę jest nowy 

kształt załącznika B nakładającego powyższe zobowiązanie na sygnatariuszy konwencji, tj. 

państwa Unii Europejskiej, Szwajcarię, Norwegię, Lichtenstein oraz Australię. 



Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Mirosław Reszczyński nie zgłosił uwag do ustawy. 

W dyskusji senator Jan Maria Jackowski pytał m.in. o planowane przystąpienie Stanów 

Zjednoczonych do Protokołu z Kioto.  

W odpowiedzi wiceminister Korolec poinformował, że Stany Zjednoczone podejmą decyzję 

dotyczącą ratyfikacji Protokołu z Kioto dopiero po roku 2020. 

Senator Włodzimierz Cimoszewicz zgłosił wniosek o przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez 

poprawek. 

Komisja proparła zgłoszony wniosek.  

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jana Marię Jackowskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1068 B). 

 

Ad 2. Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Marceli 

Niezgoda. Ustawa jest aktem uzupełniającym rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu 

i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej 

(EUWT). Nowelizacja ma na celu poszerzenie listy podmiotów, które mogą być członkami 

europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, oraz upoważnia Radę Ministrów do 

wydawania decyzji w sprawie zgody na przystąpienie do EUWT organu administracji 

rządowej. Doprecyzowaniu uległ także tryb wydawania decyzji w przypadku przystąpienia do 

EUWT jednostki samorządu terytorialnego, podmiotu prawa publicznego lub 

przedsiębiorstwa publicznego. W tej sytuacji decyzję podejmuje minister właściwy do spraw 

zagranicznych, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata Bronowska nie zgłosiła uwag do ustawy. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Włodzimierz Cimoszewicz zgłosił wniosek o przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez 

poprawek. 

Komisja poparła zgłoszony wniosek.  

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jarosława Obremskiego. 

 
Konkluzja Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1061 B). 

 
 

 
 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 
 

Opracowano w BPS 


