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Druk nr 104
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SEJM  
POLITEJ POLSKIEJ 
 kadencja 
ady Ministrów  
 10-151-05  

Pan  
Marek Jurek 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

anowny Panie Marszałku 

 podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy 
w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie 
dnia 28 września 2000 r. 

załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
nych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

nadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
ie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 

ych oraz Minister Gospodarki. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Kazimierz Marcinkiewicz 



Projekt  

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

 

W dniu 28 września 2000 r. w Londynie została sporządzona Międzynarodowa Umowa 

w sprawie Kawy. 

Po zapoznaniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z  postanowień w niej 

zawartych, 

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej Umowy, 

– postanowienia Umowy są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie 

zachowywane. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

Dano w Warszawie dnia                                        

 

 

PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

 

 PREZES RADY MINISTRÓW 
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Projekt      

 

U S T A W A 

z dnia                                      

 

o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej 

w  Londynie dnia 28 września 2000 r. 

 

 Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej 

w  Londynie dnia 28 września 2000 r. 

 Art. 2.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 
 

Główne cele działalności Międzynarodowej Organizacji Kawy zawarte 
w  Międzynarodowej Umowie w sprawie Kawy z 2001 r. są następujące: 

– promowanie międzynarodowej współpracy w sprawach dotyczących kawy, 
– stworzenie forum do międzyrządowych konsultacji i negocjacji, 
– ułatwienie ekspansji i przejrzystości międzynarodowego handlu kawą, 
– gromadzenie, publikowanie i rozpowszechnianie informacji i danych dotyczących 

rynku kawy, 
– rozwijanie zrównoważonej gospodarki kawą, 
– promowanie, wspieranie i zwiększanie konsumpcji kawy oraz promowanie jakości 

kawy, a także promowanie programów szkoleniowych i informacyjnych 
związanych z sektorem kawy, 

– współpraca w przygotowywaniu projektów na rzecz światowej gospodarki kawą. 

Międzynarodowa Organizacja Kawy (International Coffee Organization – ICO) 
powstała w 1963 r. Rok wcześniej (1962) weszła w życie na okres pięciu lat pierwsza 
Międzynarodowa Umowa w sprawie Kawy. Warunki tej umowy negocjowane były na 
konferencji w Nowym Jorku, odbywającej się pod auspicjami Narodów Zjednoczonych. 
Kolejne umowy, w tym najnowsza, obecnie obowiązująca z 2001 r., były 
przygotowywane w głównej siedzibie Międzynarodowej Organizacji Kawy w 
Londynie. Organizacja Narodów Zjednoczonych w dalszym ciągu była jednak ich 
depozytariuszem. 

Międzynarodowa Umowa w sprawie Kawy z 2001 r. (International Coffee Agreement, 
2001), która weszła w życie dnia 1 października 2001 r., jest obecnie obowiązującą 
umową, która reguluje działalność Międzynarodowej Organizacji Kawy. 

Międzynarodowa Organizacja Kawy jest główną międzyrządową organizacją zajmującą 
się tematyką kawy. Na dzień dzisiejszy ICO zrzesza 74 kraje produkujące i 
konsumujące kawę. Głównym celem istnienia Organizacji jest promowanie 
międzynarodowej współpracy, która ma prowadzić do poprawy działalności sektora 
kawowego. W tym celu prowadzone są spotkania z  głównymi przedstawicielami 
krajów eksportujących i importujących kawę. Organizacja ta ma swój wkład w 
światową gospodarkę kawy, przyczynia się także do polepszania standardów życia w 
krajach rozwijających się. 
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Działalność Organizacji obejmuje także prowadzenie raportów z rynku, modeli 
ekonometrycznych oraz szczegółowych analiz ekonomicznych. Organizacja prowadzi 
także bazę statystyczną obejmującą szeroki zakres informacji dotyczących światowego 
rynku kawy. Prowadzone są także różnego rodzaju projekty rozwojowe, które mają na 
celu poprawę jakości kawy i zwalczenie chorób plantacyjnych. 

Kawa stała się ważnym towarem w międzynarodowym handlu w XIX wieku. Od tego 
czasu rynek kawy przeżywał długie okresy nadmiernej podaży połączonej z niskimi 
cenami, przeplatane krótkimi okresami niewielkiej podaży i wysokich cen. 

Ceny kawy podlegają wahaniom, niekiedy bardzo znacznym, w zależności od podaży, 
pogody i warunków ekonomicznych. Zaraz po wojnie w Korei ceny kawy wzrosły do 
nienotowanego wcześniej poziomu, jednak w drugiej połowie lat pięćdziesiątych i na 
początku sześćdziesiątych dramatycznie spadły. Doprowadziło to do powstania 
międzyrządowej inicjatywy, mającej na celu stabilizację rynku i zatrzymanie spadku 
cen, który miał poważne konsekwencje gospodarcze i polityczne dla wielu 
produkujących kawę krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki. 

Obecnie kawa zajmuje jedną z najważniejszych pozycji w światowym obrocie 
handlowym. Jest produkowana w ponad 60 krajach i na całym świecie zapewnia 
utrzymanie około 25 milionom rodzin rolników zajmujących się jej uprawą. Gospodarki 
wielu spośród tych krajów są od niej w ogromnym stopniu zależne, ponieważ dostarcza 
ona 75% ich całkowitego dochodu z eksportu. Kawa jest napojem popularnym wśród 
konsumentów na całym świecie, a jej sprzedaż detaliczna przynosi ponad 70 miliardów 
USD zysku rocznie. Państwa eksportujące kawę zrzeszone w Międzynarodowej 
Organizacji Kawy zapewniają ponad 97% światowej produkcji jej ziaren, zaś jej 
członkowie importujący ten towar odpowiadają za 80% jego światowej konsumpcji. 

Skutki gospodarcze 

Przez członkostwo w tej Organizacji kraje członkowskie stają się równorzędnymi 
partnerami, mającymi wpływ na podejmowane przez Organizację decyzje, formowanie 
polityki i rozwój projektów między krajami importującymi i eksportującymi kawę. 
Członkostwo w Organizacji zapewnia możliwość aktywnego uczestnictwa organizacji 
handlowych w organizowanych spotkaniach i posiedzeniach. Polskie firmy importujące 
kawę oraz przedsiębiorstwa zajmujące się jej przetwórstwem poparły przystąpienie 
Rzeczypospolitej Polskiej do tej Organizacji i zadeklarowały chęć udziału 
w  posiedzeniach Międzynarodowej Organizacji Kawy. Tak więc, po przystąpieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej do ICO, polskie firmy działające w  sektorze kawy będą brały 
udział w posiedzeniach organizowanych przez Międzynarodową Organizację Kawy. 
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Jak wynika z danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, w  2004  r. 
Rzeczpospolita Polska importowała 119402 ton kawy. Zapotrzebowanie na kawę w 
kraju wzrasta z każdym rokiem, a członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w 
Międzynarodowej Organizacji Kawy zapewni dalszy, intensywny rozwój gospodarczy 
polskiego sektora kawy.  

Podstawa przystąpienia do Organizacji 

Wspólnota Europejska przystąpiła do Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy z 
2001 r. na mocy decyzji Rady z dnia 24 września 2001 r. (2001/877/EC). Decyzja ta 
upoważniła ówczesne Państwa Członkowskie do zawarcia Umowy w tym samym 
czasie co Wspólnota oraz do uczestnictwa w  nowej Umowie na zasadzie 
tymczasowości – w celu uniknięcia czasowych trudności operacyjnych. Członkostwo w 
Międzynarodowej Organizacji Kawy należy do wyłącznej kompetencji Wspólnoty 
Europejskiej, dlatego nie ma prawnego obowiązku przystąpienia do tej Umowy. Jednak, 
w celu zwiększenia wagi politycznej uczestnictwa Wspólnoty w tej Organizacji, ważne 
jest, aby wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej stały się członkiem tej 
Organizacji i wspólnie uczestniczyły w jej pracach. Republika Czeska i  Republika 
Słowacka także rozpoczęły prace związane z przystąpieniem do Międzynarodowej 
Organizacji Kawy.  

W dniu 11 stycznia 2005 r. Komitet Europejski Rady Ministrów zadecydował 
o  konieczności przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej 
Organizacji Kawy.  

Skutki prawne 

W związku z faktem, że Umowa należy do kategorii aktów prawa unijnego 
niepodlegających procedurze negocjowania w momencie przystępowania do niej, 
Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana do przyjęcia jej tekstu w  aktualnym kształcie 
jako całości, także ze względu na przystąpienie do Unii Europejskiej i  konieczności 
implementacji acquis communautaire w pełnym zakresie. 

Wejście w życie Umowy w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej nie spowoduje 
konieczności wprowadzenia zmian w ustawodawstwie wewnętrznym, ponieważ jej 
postanowienia nie odbiegają od obowiązującego prawa. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Umowy jest ona otwarta na przystąpienie rządów wszystkich 
państw należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych.  
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Związanie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową Umową nastąpi w drodze 
ratyfikacji, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt  3 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr  18, poz. 
483 oraz z 2001 r. Nr 28, poz. 319). 

Skutki społeczne 

Wejście w życie przedmiotowej Umowy nie będzie powodowało żadnych skutków 
społecznych. 

Skutki finansowe 

Działalność Międzynarodowej Organizacji Kawy jest finansowana przez członków 
Organizacji. Składki członkowskie są corocznie wpłacane przez członków do Budżetu 
Administracyjnego Organizacji. Składka członkowska za Rzeczpospolitą Polską, 
podobnie jak za wszystkie inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, pokrywana jest z 
budżetu Unii Europejskiej. Wysokość corocznej składki dla każdego z członków jest 
ustalana przez Radę przed końcem każdego roku obrotowego. Wysokość składki jest 
proporcjonalna do liczby głosów, którymi dysponuje kraj członkowski w stosunku do 
całkowitej liczby głosów wszystkich członków. Za rok obrotowy 2003-2004 Unia 
Europejska zapłaciła za Polskę składkę w wysokości 20224 GBP.  

Źródła finansowania 

Koszty związane z bieżącą obsługą Międzynarodowej Organizacji Kawy będzie 
pokrywał resort właściwy do obsługi międzynarodowych organizacji surowców 
rolnych.  
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Załącznik  
 

WYKAZ PAŃSTW, KTÓRE SĄ STRONAMI MIĘDZYNARODOWEJ UMOWY W SPRAWIE KAWY 
Z  2001 R.  

 

CZŁONKOWIE EKSPORTUJĄCY  CZŁONKOWIE IMPORTUJĄCY  

Republika Angoli Republika Hondurasu Republika Austrii 

Republika Beninu Republika Indii Królestwo Belgii* 1 

Republika Boliwii Republika Indonezji Republika Cypryjska 

Federacyjna Republika 
Brazylii Jamajka Królestwo Danii 

Republika Burundi Republika Kenii Republika Federalna Niemiec 

Republika Kamerunu Republika Madagaskaru Republika Grecka 

Republika Afryki Centralnej Republika Malawi Irlandia 

Republika Kolumbii Meksykańskie Stany 
Zjednoczone Japonia 

Demokratyczna Republika 
Konga Republika Nikaragui Wielkie Księstwo Luksemburg* 1 

Republika Kostaryki Federalna Republika 
Nigerii Królestwo Norwegii 

Republika Wybrzeża Kości 
Słoniowej 

Niepodległe Państwo 
Papui-Nowej Gwinei Republika Portugalska 

Republika Kuby Republika Paragwaju Królestwo Hiszpanii 

Republika Dominikańska Republika Filipin Królestwo Szwecji 

Republika Ekwadoru Republika Ruandyjska Konfederacja Szwajcarska 

Republika Salwadoru Zjednoczona Republika 
Tanzanii 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej 

Federalna Demokratyczna 
Republika Etiopii Królestwo Tajlandii Republika Francuska 

Republika Gabońska Republika Togo Republika Włoska 

Republika Ghany* Republika Ugandy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 

Republika Gwatemali Boliwariańska Republika 
Wenezueli 

Republika Gwinei Socjalistyczna Republika 
Wietnamu 

Republika Czeska, Republika Estońska, 
Republika Finlandii, Republika Węgierska, 
Republika Litewska, Republika Łotewska, 
Republika Malty, Republika Słowacji, 
Republika Słowenii, Rzeczpospolita Polska 2

Republika Haiti Republika Zambii  

 Republika Zimbabwe Wspólnota Europejska 

* Notyfikacja prowizoryczna w oparciu o paragraf 2 Artykułu 45 Porozumienia Kawowego. 

1. Królestwo Belgii i Wielkie Księstwo Luksemburg dla celów Porozumienia uważane są za dwa 
oddzielne kraje. Jednakże Królestwo Belgii występuje w imieniu Wielkiego Księstwa 
Luksemburga we wszystkich sprawach związanych z Porozumieniem, zgodnie z zasadami 
określonymi w Art. 31 Konwencji ustanawiającej Belgijsko-Luksemburską Unię Gospodarczą. 

2. Kraje członkowskie Unii Europejskiej, które nie dopełniły jeszcze procedury ratyfikacyjnej 
związanej z przystąpieniem do Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy z 2001 roku.  
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