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Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy 

między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 

Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. 

(druk nr 297) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r. ustawy jest 

wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej 

państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, 

sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.  

Kazachstan jest pierwszym państwem regionu Azji Centralnej, które podpisało tego 

rodzaju umowę z Unią Europejską. 

Celem podpisania umowy było potwierdzenie dla Kazachstanu znaczenia jego 

stosunków z Unią Europejską, a także obustronnej woli politycznej w zakresie zacieśnienia 

relacji. Z punktu widzenia Republiki Kazachstanu umowa ma akcentować jego pozycję 

w stosunkach Unii Europejskiej z regionem Azji Centralnej. Umowa, wchodząc w życie, 

uchyli obecnie obowiązującą Umowę o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami 

Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Republiką Kazachstanu, podpisaną 

w Brukseli w dniu 23 stycznia 1995 r. 

Ratyfikacja umowy będzie wyrazem dążenia do pogłębienia współpracy w trzech 

podstawowych obszarach decydujących o specjalnej roli Kazachstanu w stosunkach Unii 

Europejskiej z regionem Azji Centralnej: dialogu politycznego i współpracy w dziedzinie 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej, współpracy w dziedzinach 
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takich jak współpraca finansowa i techniczna, migracja, środowisko, transport, edukacja, 

informatyka, rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich oraz innych określonych w umowie.  

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, umowa z Kazachstanem powinna spowodować 

skutki gospodarcze poprzez aktywizację dwustronnych kontaktów gospodarczych oraz 

dialogu społecznego, a tym samym doprowadzić do zwiększenia obecności gospodarczej 

polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie. Mechanizm współpracy politycznej i handlowej 

między UE i jej państwami członkowskimi a Kazachstanem charakteryzuje się wzajemnością 

praw i obowiązków oraz wspólnymi działaniami realizowanymi przez powołane w tym celu 

organy według określonych procedur.  

Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po dniu, w którym 

ostatnia strona powiadomiła depozytariusza o zakończeniu procedur prawnych koniecznych 

do tego celu. Jest to umowa mieszana. Do jej wejścia w życie konieczne jest jej zatwierdzenie 

przez Unię Europejską, które nastąpi dopiero po ratyfikowaniu umowy przez wszystkie 

państwa członkowskie oraz Republikę Kazachstanu.  

W świetle art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, właściwym trybem 

związania umową jest ratyfikacja, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 6 października 2016 r. ustawa stanowi przedłożenie 

rządowe (druk sejmowy nr 817). Prace nad ustawą prowadziły Komisja do Spraw Unii 

Europejskiej oraz Komisja Spraw Zagranicznych, które przedstawiły sprawozdanie 

i zarekomendowały przyjęcie ustawy w kształcie zaproponowanym w projekcie 

(druk sejmowy nr 869). W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i przystąpiono 

niezwłocznie do trzeciego czytania. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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