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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 22 marca 2022 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami 

CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 

15 października 2008 r. 

(druk nr 658) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM1, 

z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, 

sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r., zwanej dalej 

„Umową”. 

Umowa jest umową handlową ukierunkowaną na rozwój. Zapewnia asymetryczny 

dostęp do rynków państwom partnerskim CARIFORUM. 

Celem Umowy jest umożliwienie państwom CARIFORUM rozwoju gospodarczego, 

w szczególności przez: 

                                                 
1  Karaibskie Forum Państw AKP liczące 15 członków: Antigua i Barbuda, Wspólnota 

Bahamów, Barbados, Belize, Wspólnota Dominiki, Republika Dominikańska, Grenada, 

Kooperacyjna Republika Gujany, Republika Haiti, Jamajka, Saint Kitts i Nevis, Saint 

Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Republika Surinamu, Republika Trynidadu i Tobago. 
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1) redukcję i likwidację ubóstwa wskutek ustanowienia partnerstwa spójnego z celami 

zrównoważonego rozwoju oraz określonymi w Umowie z Kotonu2; 

2) promocję integracji regionalnej, współpracy gospodarczej i dobrego rządzenia; 

3) wspieranie integracji państw CARIFORUM z gospodarką światową; 

4) wzmacnianie potencjału handlowego państw CARIFORUM; 

5) poprawę warunków do zwiększania inwestycji i rozwoju sektora prywatnego; 

6) wzmocnienie istniejących relacji między Unią Europejską a państwami CARIFORUM 

wskutek rozszerzenia stosunków handlowych i gospodarczych; 

7) zapewnienie bezcłowego i nieograniczonego ilościowo dostępu do rynku Unii 

Europejskiej dla wszystkich produktów pochodzących z państw CARIFORUM. 

W odniesieniu do produktów eksportowanych przez Unię Europejską Umowa 

wprowadza 25-letni okres przejściowy na redukcję ceł importowych przez kraje partnerskie 

regionu.  

Umowa o Partnerstwie Gospodarczym z CARIFORUM przewiduje utworzenie 

Partnerstwa Handlowego na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Trade Partnership for 

Sustainable Development), którego podstawą jest Umowa z Kotonu. Zgodnie z art. 8 Umowy 

określono następujące działania priorytetowe w odniesieniu do współpracy rozwojowej 

między Unią Europejską a państwami CARIFORUM: 

1) pomoc techniczna w zakresie tworzenia potencjału ludzkiego oraz zdolności prawnych 

i instytucjonalnych w celu zwiększenia możliwości państw CARIFORUM 

w wypełnieniu zobowiązań zawartych w Umowie; 

2) pomoc w budowie zdolności instytucjonalnej w kontekście reformy polityki fiskalnej 

państw CARIFORUM; 

3) wsparcie w zakresie promocji sektora prywatnego i rozwoju przedsiębiorczości, 

zwłaszcza małych podmiotów gospodarczych, w zakresie zwiększania konkurencyjności 

przedsiębiorstw regionu CARIFORUM oraz w zakresie dywersyfikacji ich gospodarek 

narodowych; 

                                                 
2  Umowa o partnerstwie między członkami grupy państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku, 

z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej 

strony, podpisana w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. 
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4) dywersyfikacja eksportu dóbr i usług państw CARIFORUM przez nowe inwestycje 

i rozwój nowych gałęzi gospodarki; 

5) wsparcie potencjału badawczego i technologicznego państw CARIFORUM w celu 

ułatwienia spełnienia międzynarodowych wymogów w zakresie środków sanitarnych 

i fitosanitarnych, standardów technicznych i ochrony środowiska; 

6) rozwój systemów innowacji państwa CARIFORUM; 

7) wsparcie w zakresie rozwoju infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia handlu. 

Ponadto państwom CARIFORUM zostanie udzielona pomoc finansowa i techniczna 

w sektorze infrastruktury i technologii w celu poprawy ich zdolności produkcyjnych 

oraz usprawnienia funkcjonowania administracji i instytucji, w tym przeprowadzenia reformy 

systemu celnego. 

Umowa nie dotyczy bezpośrednio osób fizycznych ani prawnych. Nie zmienia również 

spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym.  

Umowa zostanie przedłożona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji za 

uprzednią zgodą Parlamentu wyrażoną w ustawie, ponieważ spełnia przesłanki zawarte 

w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji (może wpływać na wolności, prawa i obowiązki 

obywatelskie określone w Konstytucji oraz dotyczy spraw uregulowanych w ustawie 

lub w których Konstytucja wymaga ustawy). 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 15 lutego 2022 r. 

(druk sejmowy nr 2034).  

W dniu 23 lutego 2022 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania do 

Komisji Spraw Zagranicznych. 

Komisja Spraw Zagranicznych, po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 

8 marca 2022 r., przyjęła projekt i wniosła o jego uchwalenie przez Sejm w brzmieniu 

zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2068). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 50. posiedzeniu Sejmu w dniu 8 marca 

2022 r. 
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Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 9 marca 2022 r. Za przyjęciem ustawy 

głosowało 450 posłów, przy 4 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator 


