
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych

Data posiedzenia: 3 czerwca 2008 r.

Nr posiedzenia: 19

Posiedzeniu przewodniczył: senator – Leon Kieres przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1) Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego
w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego
w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (druk senacki nr 147, druki sejmowe nr 349
i 491).

2) Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym
Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada
1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r. (druk senacki nr 148, druki
sejmowe nr 429 i 492).

3) Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków
towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków
towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. (druk senacki
nr 149, druki sejmowe nr 438 i 493).

4) Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z
dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot
Europejskich (druk senacki nr 150, druki sejmowe nr 460 i 495).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie komisji,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski,

− zaproszeni goście:

− Ministerstwo  Spraw Zagranicznych:
− podsekretarz stanu Andrzej Kremer,
− z-ca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego Krzysztof Kocel,

− Ministerstwo Finansów:
− podsekretarz stanu Katarzyna Zajder-Kurowska,
− z-ca dyrektora Departamentu Unii Europejskiej Krzysztof Sajdak,

− Ministerstwo Gospodarki:
− podsekretarz stanu Marcin Korolec,

− Urząd Patentowy RP:
− z-ca prezesa Andrzej Pyrża.

Przebieg posiedzenia:

Senatorowie zdecydowali o zmianie kolejności punktów porządku obrad. W kolejności omówiono:
najpierw punkt 4,  a następnie punkty: 1,2 i 3.

Ad. 4 Podsekretarz stanu w MSZ Andrzej Kremer poinformował, że ustawa ma charakter pilotażowy
w zakresie decyzji dotyczących zasad przepływu środków przeznaczonych na fundusze Unii
Europejskiej. Spowoduje ona zmianę w unijnym budżecie, ale nie wymaga przyjmowania przez
Polskę dodatkowych aktów prawnych.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajder-Kurowska wyjaśniła, że przyjęcie



- 2 -

ustawy spowoduje m.in. obniżenie rabatu brytyjskiego oraz przyznanie czterem państwom
członkowskim (Austrii, RFN, Holandii i Szwecji) obniżonych  stawek VAT na lata 2007-2013.
Senator Włodzimierz Cimoszewicz zapytał o kwotę dotyczącą zmniejszenia rabatu brytyjskiego
oraz o przyczynę obniżenia czterem państwom członkowskim stawek VAT.
W odpowiedzi z-ca dyrektora Departamentu UE w Ministerstwa Finansów Krzysztof Sajdak
poinformował, że  rabat zostanie zmniejszony o 10,5 miliarda euro na lata 2007-2013. Wyjaśnił też,
że cztery ww. państwa płacą mniejsze stawki, gdyż były największymi płatnikami unijnego budżetu.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag do rozpatrywanej ustawy.
Senator Leon Kieres przedstawił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Komisja przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Macieja Grubskiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 1 Podsekretarz stanu w MSZ Andrzej Kremer poinformował, że ustawa ma na celu ochronę prawną
wzorów przemysłowych i służy zabezpieczeniu interesów polskich firm na arenie międzynarodowej.
Rejestracja wzoru może być dokonana w polskim lub międzynarodowym urzędzie patentowym.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec stwierdził, że przyjęcie ustawy
zagwarantuje Polsce udział w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ( WIPO).
Zastępca prezesa Urzędu Patentowego Andrzej Pyrża poinformował o przygotowaniu urzędu do
realizacji omawianej ustawy.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag o rozpatrywanej ustawy.
Wobec braku głosów w dyskusji, senator Leon Kieres zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Komisja przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Grzegorza Czeleja.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 2 Podsekretarz Stanu w MSZ Andrzej Kremer poinformował, że ustawa służy wzmocnieniu
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dzięki jej przyjęciu uzyskamy możliwość prawną udziału
w mechanizmie wzajemnego wspierania się państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych na
rynku naftowym.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec podkreślił, że ustawa działa
w oparciu o mechanizm solidarności, który wpisany jest w struktury Międzynarodowej Agencji
Energetycznej. Dodał, że Polska jest ostatnim krajem w OECD, który ratyfikuje tą ustawę.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag do rozpatrywanej ustawy.
Wobec braku głosów w dyskusji, senator Leon Kieres zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.
Komisja przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Jana Olecha.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ad. 3 Podsekretarz Stanu w MSZ Andrzej Kremer poinformował, że ustawa dotyczy ochrony
intelektualnej i wiąże się z uczestnictwem Polski w Światowej Organizacji Ochrony Własności
Intelektualnej. Jej celem  jest przyjęcie mechanizmów prawnych harmonizujących procedurę
administracyjną w zakresie rejestracji znaków towarowych. Przyjęcie ustawy nie wymaga
dodatkowych środków finansowych.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec dodał, że ustawa wprowadza szereg
ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podkreślił, że pod względem legislacji Polska jest
przygotowana do jej realizacji.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie zgłosił uwag o charakterze legislacyjnym do rozpatrywanej
ustawy.
Wobec braku głosów w dyskusji, senator Leon Kieres zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez
poprawek.



- 3 -

W głosowaniu komisja przyjęła przedstawiony wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Marka Rockiego.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową:

sporządziła: A. Mianowska


