
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2010 r. Druk nr 961 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 11 sierpnia 2010 r. nad ustawą  

o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach 
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej,  

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 i 15. 

 
 

 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Spraw Unii Europejskiej 
   (-) Edmund Wittbrodt 
 
 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem 

w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej 

w Unii Europejskiej 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. 

 

Wniosek 
sen. W. Idczaka 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

1)  w art. 7 w ust. 3: 

a) przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) informację o zgodności projektu aktu ustawodawczego 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej;", 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

"4) ewentualny projekt pilnej inicjatywy legislacyjnej w trybie 

art. 90 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."; 

 

Poprawka  
sen P. Ł. J. 
Andrzejewskiego 

2)  po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

"Art. 7a. 1. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, 

niezwłocznie po ich otrzymaniu projekty aktów 

prawnych Unii Europejskiej innych niż akty, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 i 2. Na żądanie organu właściwego 

na podstawie regulaminu Sejmu lub organu właściwego 

na podstawie regulaminu Senatu, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania żądania, Rada Ministrów przedstawia 

projekty stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej do tych 

aktów. 

2. Organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu i organ 

właściwy na podstawie regulaminu Senatu mogą wyrazić 

opinie o projekcie aktu prawnego Unii Europejskiej, 

o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia 

przekazania odpowiednio Sejmowi lub Senatowi 

Poprawka 
KSUE 
poparta przez  
komisję 
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projektu stanowiska do tego aktu. Art. 7 ust. 3 i 6 stosuje 

się odpowiednio. 

3. W przypadku gdy stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej 

nie uwzględnia opinii organu właściwego na podstawie 

regulaminu Sejmu lub opinii organu właściwego na 

podstawie regulaminu Senatu, przedstawiciel Rady 

Ministrów ma obowiązek niezwłocznie wyjaśnić 

organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu 

lub organowi właściwemu na podstawie regulaminu 

Senatu przyczyny rozbieżności."; 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 3 i 5 należy głosować łącznie.  

Poprawka nr 5 zostanie odpowiednio zmodyfikowana w przypadku 

przyjęcia poprawki nr 4. 

 

3)  w art. 11: 

a) w ust. 1 i 2 wyrazy "opinii organu właściwego na podstawie 

regulaminu Sejmu i opinii organu właściwego na podstawie 

regulaminu Senatu" zastępuje się wyrazami "opinii Sejmu lub 

organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu i opinii Senatu 

lub organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu", 

b) w ust. 3 wyrazy "organowi właściwemu na podstawie regulaminu 

Sejmu i organowi właściwemu na podstawie regulaminu Senatu" 

zastępuje się wyrazami "Sejmowi lub organowi właściwemu na 

podstawie regulaminu Sejmu i Senatowi lub organowi właściwemu 

na podstawie regulaminu Senatu"; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KSUE 
poparta przez  
komisję 

4)  w art. 12: 

a) w ust. 1: 

- przed wyrazami "wydał opinię" dodaje się wyrazy "lub organ 

właściwy na podstawie regulaminu Senatu", 

- wyrazy "powinna ona stanowić podstawę stanowiska" zastępuje się 

wyrazami "powinny one być uwzględnione w stanowisku", 

Poprawka 
KSUE 
poparta przez  
komisję 
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b) w ust. 2 po występujących po raz pierwszy wyrazach "regulaminu 

Sejmu" dodaje się wyrazy "lub organu właściwego na podstawie 

regulaminu Senatu" oraz po występujących po raz drugi wyrazach 

"regulaminu Sejmu" dodaje się wyrazy "lub organowi właściwemu 

na podstawie regulaminu Senatu"; 

 

5)  w art. 12: 

a) w ust. 1 po wyrazie "Jeżeli" dodaje się wyrazy "Sejm lub", 

b) w ust. 2: 

- po wyrazach "nie uwzględnia opinii" dodaje się wyrazy "Sejmu 

lub", 

- po wyrazach "niezwłocznie wyjaśnić" dodaje się wyrazy 

"Sejmowi lub". 

 

Poprawka  
mniejszości  
KSUE 
poparta przez  
komisję 

6)  art. 13 i art. 14 otrzymują brzmienie: 

"Art. 13. 1. Przed przedstawieniem w Radzie Europejskiej stanowiska 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu aktu 

prawnego Unii Europejskiej, o którym mowa w: 

1) w art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 2 lub art. 48 ust. 7 Traktatu 

o Unii Europejskiej, 

2) w art. 312 ust. 2 akapit drugi Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

3) Protokole (nr 9) w sprawie decyzji Rady odnoszącej się 

do wykonania art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii 

Europejskiej i art. 238 ust. 2 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie między 

1 listopada 2014 r. a 31 marca 2017 r. i od 1 kwietnia 

2017 r. dołączonym do Traktatu o Unii Europejskiej, 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 

Energii Atomowej 

- Prezes Rady Ministrów zasięga opinii Sejmu i Senatu. 

2. W przypadku gdy stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej 

Poprawka 
KSUE 
poparta przez  
komisję 
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nie uwzględnia opinii Sejmu lub opinii Senatu, Prezes 

Rady Ministrów ma obowiązek niezwłocznie wyjaśnić 

Sejmowi lub Senatowi przyczyny rozbieżności. 

 Art. 14. 1. Przed przedstawieniem w Radzie stanowiska 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu aktu 

prawnego Unii Europejskiej, o którym mowa w mowa w 

art. 81 ust. 3, art. 153 ust. 2 akapit czwarty, art. 192 ust. 2 

akapit drugi, art. 333 ust. 1 lub art. 333 ust. 2 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rada Ministrów 

zasięga opinii Sejmu i Senatu. 

2. W przypadku gdy stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej nie 

uwzględnia opinii Sejmu lub opinii Senatu, członek Rady 

Ministrów ma obowiązek niezwłocznie wyjaśnić Sejmowi 

lub Senatowi przyczyny rozbieżności."; 

 

 Uwaga:  

W pierwszej kolejności należy poddać pod głosowanie poprawkę 

nr 13. 

Poprawkę nr 7 należy głosować wyłącznie w przypadku przyjęcia 

poprawki nr 13. 

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawki nr 8. 

 

7)  po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

"Art. 14a. 1. W przypadku przyjęcia aktów prawnych Unii 

Europejskiej, które dotyczą spraw, o których mowa w 

art. 89 ust. 1 lub art. 90 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów 

niezwłocznie wnosi odpowiedni projekt ustawy. 

2. W przypadku przyjęcia aktów prawnych Unii 

Europejskiej, których wejście w życie uzależnione jest, 

zgodnie z przepisami Traktatu o Unii Europejskiej lub 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, od 

spełnienia wymogów konstytucyjnych państw 

członkowskich, Rada Ministrów niezwłocznie wnosi 

Poprawka  
sen P. Ł. J. 
Andrzejewskiego 
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odpowiedni projekt ustawy. 

3. Do ustaw, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się 

przepisy dotyczące ratyfikacji umów 

międzynarodowych."; 

 

 Uwaga: 

Poprawkę nr 8 należy głosować wyłącznie w przypadku przyjęcia 

poprawki nr 13. 

 

8)  po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

"Art. 14a. 1. W przypadku przyjęcia aktów prawnych Unii 

Europejskiej, których wejście w życie uzależnione jest, 

zgodnie z przepisami Traktatu o Unii Europejskiej lub 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, od 

spełnienia wymogów konstytucyjnych państw 

członkowskich, Rada Ministrów niezwłocznie wnosi 

odpowiedni projekt ustawy. 

2. Do ustaw, o których mowa w ust. 1, wyrażających zgodę 

na wejście w życie aktu prawnego Unii Europejskiej, 

przepisy dotyczące ratyfikacji umów międzynarodowych 

stosuje się odpowiednio."; 

 

Poprawka sen. 
E. Wittbrodta 
poparta przez  
komisję 

9)  w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Jeżeli Sejm lub Senat wyraziły opinię o konieczności zwołania 

konwentu, opinia ta stanowi podstawę stanowiska Rzeczypospolitej 

Polskiej."; 

 

Poprawka 
KSUE 
poparta przez  
komisję 

10)  w art. 15 skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka 
KSUE 
poparta przez  
komisję 
 

11)  w art. 16 skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka 
KSUE 
poparta przez  
komisję 
 

12)  w art. 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Senatowi, nie rzadziej niż 

Poprawka 
KSUE 
poparta przez  
komisję 
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raz na 6 miesięcy, informację o pracach legislacyjnych związanych 

z wykonaniem aktów prawa Unii Europejskiej, których termin 

wykonania upłynął lub upływa w ciągu trzech miesięcy od dnia 

przedstawienia informacji."; 

 

13)  w art. 22 skreśla się pkt 1-3; 

 

Poprawka 
KSUE 
poparta przez  
komisję 
 

14)  w art. 22: 

a) skreśla się pkt 4, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5) po art. 22 dodaje się art. 22a i art. 22b w brzmieniu: 

"Art. 22a. 1. Notyfikowanie Radzie Europejskiej oświadczenia o 

zamiarze wystąpienia przez Rzeczpospolitą 

Polską z Unii Europejskiej wymaga zgody Sejmu 

i Senatu. 

2. Rada Ministrów wraz z wnioskiem o wyrażenie 

zgody, o której mowa w ust. 1, przedstawia na 

piśmie: 

1) uzasadnienie zamiaru wystąpienia 

Rzeczypospolitej Polskiej z Unii Europejskiej; 

2) informację o stanowisku Rzeczypospolitej 

Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar 

zająć podczas negocjacji, które poprzedzają 

zawarcie umowy określającej warunki 

wystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej z Unii 

Europejskiej; 

3) ocenę przewidywanych skutków prawnych 

wystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej z Unii 

Europejskiej dla polskiego systemu prawa 

oraz skutków społecznych, gospodarczych 

i finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, 

następuje w drodze uchwały podjętej 

Poprawka 
KSUE 
poparta przez  
komisję 
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w jednakowym brzmieniu przez Sejm i Senat 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowej liczby odpowiednio posłów lub 

senatorów. 

Art. 22b. 1. Zgodę na przedłużenie okresu, o którym mowa 

w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

wyraża Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na 

wniosek Rady Ministrów. 

2. Przedłożenie Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Polskiej wniosku dotyczącego przedłużenia okresu, 

o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii 

Europejskiej, jest dokonywane po uzyskaniu zgody 

wyrażonej w ustawie."."; 

 

15)  art. 24 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 24. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.". 

 

Poprawka 
KSUE 
poparta przez  
komisję 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


