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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych senator Włodzimierz 
Cimoszewicz.  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 
2010 r. (druk senacki nr 35, druki sejmowe nr 73 i 126). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  − senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Łukasz 
Abgarowicz, Wiesław Dobkowski, Robert Dowhan, Stanisław Iwan, 
Stanisław Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, Marek 
Martynowski, Jan Michalski, Andrzej Owczarek, Aleksander Pociej, 
Bogusław Śmigielski, Jan Wyrowiński, Roman Zaborowski, 

− senatorowie członkowie Komisji Spraw Zagranicznych: Włodzimierz 
Cimoszewicz, Anna Aksamit, Dorota Czudowska, Maciej Grubski, 
Bogdan Klich, Jarosław Obremski, Norbert Obrycki, Marek Rocki, 
Alicja Zając, 

 − zaproszeni goście: 
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:  

− wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego Andrzej 
Misztal, 

− Ministerstwo Gospodarki: 
− podsekretarz stanu Andrzej Dycha, 
− wicedyrektor Departamentu Polityki Handlowej Adam 

Orzechowski, 
− referendarz w Departamencie Polityki Handlowej Wioleta 

Brucela, 
 

 − przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Szymon 
Giderewicz. 

 
 

Przebieg posiedzenia: 
Ad 1 

 
Ustawę ratyfikacyjną przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Dycha. 
Przedmiotowa umowa międzynarodowa przewiduje zniesienie w ciągu pięciu lat 97,8% taryf 
celnych w wymianie handlowej w rolnictwie i przemyśle między Unią Europejską a Republiką 
Korei. Jest to pierwsza z nowej generacji umów o wolnym handlu UE, ambitnych co do zakresu 
i tempa usuwania barier. Zawiera zapisy o zniesieniu pozataryfowych barier odnoszących się do 
produktów farmaceutycznych, elektroniki i motoryzacji, a także ułatwienia w prowadzeniu usług 
i inwestycji. Umowa zawiera także dwustronną klauzulę ochronną o przywróceniu ceł w wypadku 
gwałtownego wzrostu importu. Ratyfikacja nie wymaga zmian polskiego prawodawstwa. 
Wiceminister Andrzej Dycha wnosił o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
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Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie zgłosił uwag o charakterze legislacyjnym.  
W trakcie dyskusji senatorowie Wiesław Dobkowski, Włodzimierz Cimoszewicz i Stanisław 
Jurcewicz pytali przedstawiciela rządu o wysokość obrotów handlowych między Polską 
a Republiką Korei, przebieg procesu ratyfikacji w państwach UE, a także o stan i przyszłość 
koreańskich inwestycji w Polsce. 
Wiceminister Andrzej Dycha poinformował, że w 2010 r. polski eksport do Korei wzrósł o 35%, 
osiągając wysokość 250 mln euro. W tym czasie import koreańskich towarów zmalał o 12%, do 2,7 
mld euro. Deficyt bilansu handlowego za 2010 r. szacuje się na około 2,46 mld euro. Do tej pory 
9 państw UE zakończyło proces ratyfikacji. Polska strona dopilnowała, by w umowie – oprócz 
zniesienia ceł na podzespoły elektroniczne – obowiązywał pięcioletni okres utrzymania taryf na 
gotową elektronikę. Koreańscy inwestorzy mają długoletnie plany produkcji w Polsce – świadczy 
o tym niedawny zakup przez Samsunga fabryki AGD we Wronkach. Ministerstwo Gospodarki 
ocenia skalę dotychczasowych inwestycji koreańskich w naszym kraju na 1,7 mld euro i 5000 
zatrudnionych pracowników.  
Senator Włodzimierz Cimoszewicz wniósł o przyjęcie ustawy bez poprawek.  
W wyniku głosowania komisje poparły przedstawiony wniosek (20 głosów za, 1 wstrzymujący 
się).  
Na sprawozdawcę stanowiska połączonych komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Marka 
Rockiego.  
 

Konkluzja: Komisja Gospodarki Narodowej i Komisja Spraw Zagranicznych wnoszą o przyjęcie ustawy bez 
poprawek ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 
6 października 2010 r. (druk senacki nr 35A). 
 

 
 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 
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