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D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

ORAZ 
KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH 

 

o rządowym projekcie ustawy o europejskim 
ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druk  
nr 893) 
 
 

Sejm na 24 posiedzeniu w dniu 7 października 2008 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1089 do Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Spraw Zagranicznych w celu 
rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisje: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Spraw Zagranicznych 

po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 9 października 2008 r. 
 
wnoszą: 

 
W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 
 

 
1) art. 1 nadać brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa reguluje zasady organizacji europejskiego ugrupowania współpracy 
terytorialnej w celu: 

1) łatwiejszej i sprawniejszej współpracy przygranicznej, transnarodowej 
i międzyregionalnej; 

2) zapobiegania ewentualnym nadużyciom przy korzystaniu z formuły 
europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej; 

3) wykonania postanowień rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. 
Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 19), zwanego dalej 
„rozporządzeniem 1082/2006.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  



 
2) skreślić art. 3; 
- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  
 

3) art. 4 nadać brzmienie: 
„Art. 4. Decyzję o przystąpieniu do ugrupowania Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje 

Rada Ministrów, w drodze uchwały, wyznaczając podlegający jej organ, 
który pełnił będzie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej funkcje uczestnika 
ugrupowania.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  

 
4) użyte w art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 2, art. 14 i art. 19 w różnym 

przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw zagranicznych” zastąpić użytymi w 
odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw administracji”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  

 
5) w art. 6 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Na przystąpienie do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu 
prawa publicznego zgodę wyraża, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw 
administracji.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  

 
6) po art. 7 dodać art. 7a-7m w brzmieniu: 

„Art. 7a. Minister właściwy do spraw administracji wykonuje czynności związane z 
prowadzeniem rejestru, o którym mowa w art. 7, polegające na 
zapewnieniu zainteresowanym wglądu do dokumentacji wniosków 
umożliwiających rejestrację ugrupowań oraz wglądu do dokumentów  
rejestrowych. 

Art. 7b. Rejestr obejmuje: 
1) ugrupowania zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) informację o ugrupowaniach działających na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej zarejestrowanych w innych państwach członkowskich. 
Art. 7c. Minister właściwy do spraw administracji prowadzi centralną informację 

rejestru, której zadaniem jest: 
1) prowadzenie zbioru informacji rejestru; 
2) udzielanie informacji z rejestru; 
3) utworzenie i eksploatacja połączeń rejestru w systemie 

informatycznym w tym przekazywania dokumentów drogą 
elektroniczną do rejestru, sposób ich przechowywania uwzględniając 
potrzebę zapewnienia integralności i kompletności dokumentów 
złożonych do akt rejestrowych, konieczność przetwarzania 
dokumentów na postać elektroniczną. 
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Art. 7d. Centralna informacja nie pobiera opłat za pobieranie informacji wpisanych do 
rejestru. 

Art. 7e. Minister właściwy do spraw administracji określa: 
1) w drodze rozporządzenia ustrój i organizację centralnej informacji 

oraz szczegółowe zasady udzielania informacji z rejestru i 
udostępniania kopii dokumentów a także zakres informacji; 

2) w drodze zarządzenia warunki organizacyjno-techniczne 
przekazywania zainteresowanym dokumentów drogą elektroniczną. 

Art. 7f. Rejestr obejmuje następujące dokumenty ugrupowań: 
1) konwencje - teksty jednolite, z zaznaczeniem zmian; 
2) statuty - teksty jednolite, z zaznaczeniem zmian; 
3) uchwały albo decyzje członków ugrupowania o przyjęciu konwencji i 

statutu; 
4) uchwały o powołaniu i odwołaniu dyrektora ugrupowania; 
5) decyzję ministra właściwego do spraw administracji o wpisie do 

rejestru; 
6) upoważnienia do dokonywania czynności związanych z rejestracją; 
7) zgody na przystąpienie każdego członka do ugrupowania wydane 

zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia 1082/2006. 
Art. 7g. Dla podmiotu wpisanego do rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe 

obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu. 
Art. 7h. Każdy ma prawo do przeglądania akt rejestru. 
Art. 7i. Dane zawarte w rejestrze nie mogą być z niego usunięte. 
Art. 7j. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku w rejestrze nie może powołać się 

wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie 
zostały wpisane do rejestru. 

Art. 7k. Wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek. 
Art. 7l. Wniosek o wpis do rejestru minister właściwy do spraw administracji 

rozpatruje nie później niż 30 dni od jego złożenia. Jeżeli rozpoznanie 
wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, 
wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 30 dni od usunięcia 
przeszkody. 

Art. 7m. Wniosek o wprowadzenie zmian do rejestru powinien być złożony nie 
później niż w terminie 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie 
wpisu zmieniającego zapisy rejestru.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  

 
7) art. 15 nadać brzmienie: 

„Art. 15. Bez finansowego wkładu ze strony Wspólnoty Europejskiej ugrupowanie 
mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może 
wykonywać działania jedynie w zakresie określonym w art. 2 i 4 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 5 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. 
UE L 210 z 31.07.2006, str. 1) oraz art. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w 
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sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1784/1999.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  

 
8) po art. 15 dodać art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. Ugrupowanie może prowadzić działalność gospodarczą. Osiągnięty z 
działalności gospodarczej zysk powinien być w całości przeznaczony na 
cele statutowe. Stosowane zapisy dotyczące prowadzonej przez 
ugrupowanie działalności gospodarczej reguluje konwencja i statut 
ugrupowania.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  

 
9) po art. 21 dodać art. 21 a w brzmieniu: 

„Art. 21a. Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, które przystąpiły 
do ugrupowania przed wejściem w życie ustawy zobowiązane są zgłosić w 
terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy do ministra 
właściwego do spraw administracji informację, o której mowa w art. 14 
ustawy.”. 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  

 
 
 

 
 
Warszawa, dnia 9 października 2008 r. 
 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji 
  Spraw Zagranicznych  Samorządu Terytorialnego 
   i Polityki Regionalnej 
 
    /-/ Krzysztof Lisek  /-/ Waldy Dzikowski 
 

Sprawozdawca 
 

/-/ Andrzej Gałażewski 
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URZĄD
KOMITETU INTE GRACJI EUROPEJSKTEJ

SEKRET ARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz
Min.MD/2t r 5/200S/ DP-ar

Warszawa' dn| października 2008 r.

Pan
Waldy Dzikowski
Zastęp ca P rz ew o dnicząc e go
Komisji
Samorządu Terytorialnego
i PoliĘki Regionalnej
Sejm
Rzeczypos politej Polskiej

opinia do Dodatkowego Sprawozdania Komisji Samorządu Terytorialnego i PoliĘki
Regionalnej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy
o europejskim ugrupowaniu wspÓłpracy terytorinlnej (druki nr 893 i 1089), wyrażona na
podstawie art.9 pkt f  wrwiązku art.2 ust.  1pkt 2orłz ust.2 pkt2a ustawy zdnia
8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz.U. nr 106, poz. 494) oraz art.
.12 ust. 4 w związku z art. 43 ust. 1 i 3 Regulaminu Sejmu, przez Sekretarza Komitetu
Integracji Europejskiej' Mikołaja Dowgielewicza.

Szanowny P anie Przew odniczący,

W zwtązku z przedt'oionym Dodatkowym Sprawozdaniem Komisji Samorządu

Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Spraw Zagranicznych (druk nr 1089-A),

pozwaIam sobie wraZLC następuj ącą opinię :

Poprawkt zawarta w poWyZSZym Sprawozdaniu nie zmieniają konkluzji opinii, zgodnie

zktorą projekt ustalvy o europejskim ugrLtpowaniu wspo.łpracy terytorialnej jest zgodny

prawem Unii Europej skiej .

Do wiadomości:
Pani Elzbieta Bierikowska
Minister Rozwoju Regionalnego

wAZAnIen' , t
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