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Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją 

w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

(druk nr 701) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa ma stworzyć warunki umożliwiające organizację dwudziestej 

czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu 

z Kioto oraz wznowionej pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron 

Porozumienia paryskiego zwanych dalej „Konferencją COP24”, oraz właściwe warunki do 

pełnienia przez Polskę funkcji Prezydencji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Prezydencji Konferencji Stron służącej jako 

spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz Prezydencji Konferencji Stron służącej jako spotkanie 

Stron Porozumienia paryskiego w 2018 r. i 2019 r., zwanych dalej „Prezydencją Konferencji 

Stron”.  

W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy podkreśla się iż, mając na uwadze 

rozmiar i międzynarodowy charakter Konferencji COP24 oraz wyzwania związane z jej 

organizacją i pełnieniem funkcji Prezydencji Konferencji Stron, przepisy obecnie 

obowiązujących ustaw nie są wystarczające do zorganizowania przedmiotowej Konferencji. 

W związku z tym ustawa określa: 

– zadania organów administracji publicznej oraz służb związane z organizacją Konferencji 

COP24, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji 

Konferencji Stron, 
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– zadania Zespołu do spraw organizacji Konferencji COP24, 

– zasady udzielania i realizacji zamówień związanych z organizacją Konferencji COP24 

oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron, 

– zasady finansowania organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań 

związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji 

Stron. 

Jednocześnie podkreślić należy, że niezależnie od omawianej ustawy Rzeczpospolita 

Polska zawrze z Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu, zwanym dalej „Sekretariatem”, umowę międzynarodową – tzw. Host Country 

Agreement, zwaną dalej „Porozumieniem”, która szczegółowo określi zobowiązania 

Rzeczypospolitej Polskiej wobec Sekretariatu. Umowy tego typu podpisywane są 

każdorazowo przy okazji organizacji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Główne zobowiązania strony polskiej będą 

dotyczyły pokrycia kosztów transportu, opłat ubezpieczeniowych i wydatków wynikających 

z wysyłki z siedziby Sekretariatu w Bonn do Katowic materiałów i wyposażenia koniecznych 

do odpowiedniego funkcjonowania Konferencji COP24 oraz kosztów wynikających z ich 

wysyłki z Katowic do Bonn po zakończeniu Konferencji COP24, zapewnienia przez 

Rzeczpospolitą Polską odpowiednich (zgodnych z wymogami Sekretariatu) pomieszczeń, 

zapewnienia wyposażenia tych pomieszczeń i personelu pomocniczego, zapewnienia 

stanowisk dla mediów, zapewnienia pomocy medycznej, zakwaterowania oraz transportu dla 

uczestników Konferencji COP24, a także zagwarantowania odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa i ochrony policyjnej – we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa 

Narodów Zjednoczonych. Ponadto Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie zobowiązany do 

przestrzegania postanowień Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów 

Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 

lutego 1946 r., której Rzeczpospolita Polska jest stroną. Jednocześnie Rząd RP zapewni, że 

pomieszczenia, w których odbędą się posiedzenia, będą lokalami Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w rozumieniu rozdziału II sekcji 2. Konwencji (eksterytorialność). Trybem, 

w którym planuje się przyjąć Porozumienie, jest zatwierdzenie przez Radę Ministrów. 

Jak już wcześniej podkreślono, ustawa przewiduje m.in. powołanie Zespołu do spraw 

organizacji Konferencji COP24, zwanego dalej „Zespołem”, do którego zadań należeć będzie 

koordynacja działań organów administracji publicznej związanych z organizacją Konferencji 
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COP24, monitorowanie postępu przygotowań i ocena stanu przygotowań, a także nadzór nad 

realizacją zadań związanych z organizacją Konferencji COP24. Przewodniczącym Zespołu 

będzie minister właściwy do spraw środowiska, zaś w skład Zespołu wchodzić będą przede 

wszystkim przedstawiciele kluczowych dla organizacji Konferencji COP24 organów: 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Wojewody Śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice oraz przedstawiciel związku 

metropolitalnego województwa śląskiego. 

Natomiast zadania związane z przygotowaniem obiektów i usług konferencyjnych będą 

wykonywali przede wszystkim Minister Środowiska i Prezydent Miasta Katowice i będą one 

obejmować:  

1) przygotowanie pomieszczeń odpowiednich dla przeprowadzenia Konferencji COP24 

wraz z wyposażeniem, stosowną infrastrukturą i zapleczem logistycznym; 

2) przygotowanie logistyczno-techniczne Konferencji COP24; 

3) zapewnienie usług związanych z organizacją Konferencji COP24, w szczególności 

usług cateringowych i gastronomicznych, związanych z tłumaczeniami oraz z bazą 

noclegową; 

4) zapewnienie zespołu eksperckiego i logistycznego niezbędnego do przygotowania 

i realizacji Konferencji COP24; 

5) zapewnienie infrastruktury informatycznej i łącza internetowego na terenie Konferencji 

COP24; 

6) organizacja punktów zapewniających informacje dotyczące miejsca odbycia Konferencji 

COP24, dojazdu z i do miejsca odbycia Konferencji COP24 oraz informacje 

turystyczne. 

Są to przede wszystkim działania, które są obowiązkiem kraju goszczącego Konferencję 

COP, a ich realizacja związana jest z praktycznym wymiarem zorganizowania Konferencji 

COP24. 

Ustawa określa również, z uwagi na potrzeby bezpieczeństwa, szczególne zasady 

dotyczące realizacji zamówień związanych z organizacją Konferencji COP24. Mając na 

względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przed zagrożeniami terrorystycznymi, 

w ustawie wprowadza rozwiązania, zgodnie z którymi udzielanie niektórych zamówień 
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publicznych związanych z organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez 

Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron zostanie wyłączone ze 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Przepisy tej nie będą stosowane, jeżeli realizacja danego zamówienia wymaga dochowania 

środków bezpieczeństwa podjętych w związku z organizacją Konferencji COP24. 

Jednocześnie przewidywane uregulowania zachowują podstawowe standardy udzielania 

zamówień publicznych. 

W związku z tym, że istotną kwestią związaną z zapewnieniem właściwego przebiegu 

Konferencji COP24 jest zabezpieczenie medyczne, ustawa zakłada powierzenie Wojewodzie 

Śląskiemu zadań w tym obszarze. Zadania te obejmują zapewnienie zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób uczestniczących w Konferencji COP24. 

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Konferencji COP24, ustawa 

przewiduje szereg rozwiązań szczególnych wynikających z faktu, że w odniesieniu do tego 

wydarzenia obowiązują szczególne uwarunkowania wynikające z Porozumienia oraz z faktu, 

że w odniesieniu do tego wydarzenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. W związku z powyższym proponuje się nałożyć 

na Wojewodę Śląskiego obowiązek opracowania, we współpracy ze służbami Departamentu 

Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, planu zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

Konferencji COP24 i przekazanie go do wiadomości odpowiednim służbom. Jednocześnie 

przyznaje się Wojewodzie Śląskiemu uprawnienie do wprowadzenia na terenie województwa 

śląskiego (całego lub części) czasowego (w czasie trwania Konferencji COP24) zakazu ruchu 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz zakazu przewozu 

towarów niebezpiecznych. Zakaz taki wprowadzony może być w formie aktu prawa 

miejscowego, w którym jest określony termin i obszar jego obowiązywania. 

Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa uczestników Konferencji COP24 

i porządku publicznego w trakcie jej trwania, a także ze względu na rangę i charakter 

Konferencji, wprowadzono regulacje dotyczące przyznania Policji czasowych, szczególnych 

uprawnień. Ustawa zakłada przyznanie Policji uprawnień w zakresie gromadzenia 

i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, w tym uzyskanych i przetwarzanych przez inne organy i służby, w tym także 

w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak również uzyskanych 

i przetwarzanych przez organy ścigania innych państw. Uprawienie to ma charakter czasowy. 
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Przepisy o zbliżonym charakterze zawarte były w ustawie z dnia 18 marca 2016 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża 

Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. 

Przepisy przewidują także możliwość dokonania, na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa 

Narodów Zjednoczonych, sprawdzenia przez Policję osoby w zakresie możliwości stwarzania 

przez tę osobę zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji 

COP24. Z uwagi na fakt, że obiekty, w których będą odbywały się spotkania Konferencji 

COP24, znajdują się, zgodnie z wymogami Organizacji Narodów Zjednoczonych, pod 

bezpośrednim nadzorem i kontrolą Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, 

w projekcie przewidziano, że działania Policji oraz ABW dotyczące terenu znajdującego się 

pod bezpośrednim nadzorem i kontrolą Departamentu Bezpieczeństwa Narodów 

Zjednoczonych lub osób oraz przedmiotów znajdujących się na tym terenie są podejmowane 

w uzgodnieniu ze służbami Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. 

Ponadto w ustawie zaproponowano zasady finansowania organizacji Konferencji 

COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską 

funkcji Prezydencji Konferencji Stron. Na finansowanie zadania planuje się przeznaczyć 

przede wszystkim środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zwanego dalej „NFOŚiGW”, przy czym przepisy szczegółowo regulują, na co te środki mogą 

być wydatkowane.  

Ustawa reguluje również zasady finansowania udzielanego państwom rozwijającym się 

dobrowolnego wsparcia dla ich działań w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do 

nich, wykonywanego w ramach realizacji celów Ramowej konwencji Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – na ten cel przeznaczone zostaną środki 

z NFOŚiGW. 

Z uwagi na zakres przedmiotowy ustawy przewidziano jej obowiązywanie w okresie 

poprzedzającym Konferencję COP24 i przez okres pełnienia przez Rzeczpospolitą Polską 

funkcji Prezydencji Konferencji Stron oraz okres pozwalający na zakończenie spraw 

związanych z Konferencją COP24. W związku z tym ustawa wejdzie w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2019 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 
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Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2018 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2120). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji 

Spraw Zagranicznych. Komisje wprowadziły do projektu nieliczne poprawki, które nie 

zmieniały meritum przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 2120). W trakcie drugiego 

czytania projektu nie zgłoszono poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) rozdział 2 ustawy. 

W rozdziale 2 ustawy określone zostały regulacje odnoszące do zadań, składu oraz trybu 

pracy Zespołu do spraw organizacji Konferencji COP24 (Zespół). Wątpliwości może budzić 

brak zamieszczenia w przepisach rozdziału 2 uregulowań dotyczących sposobu 

podejmowania przez Zespół rozstrzygnięć. Mając na uwadze to, iż problem ten może zostać 

rozwiązany poprzez wprowadzenie stosownych przepisów do regulaminu określającego tryb 

pracy Zespołu, to jednak należy podkreślić, że ustawa nie precyzuje w oparciu o jakie reguły  

Zespół przyjmie uchwałę tym zakresie (jednogłośnie, zwykłą lub kwalifikowaną większością 

głosów). 

W przepisach nie określono ponadto zakresu uprawnień przewodniczącego Zespołu. 

Wskazano jedynie, iż przysługuje mu prawo zapraszania do udziału w pracach Zespołu 

przedstawicieli innych organów administracji lub służb (na prawach członka zespołu). 

Ewentualna propozycja poprawki będzie możliwa do zredagowania po uzyskaniu 

stanowiska autorów ustawy co do przedmiotowych kwestii. 

 

2) art. 22 ustawy. 

Zgodnie z art. 22 od godz. 00.00 dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 23.59 dnia 

16 grudnia 2018 r. na terenie miasta Katowice zabroniono uczestnictwa w zgromadzeniach 

spontanicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo 

o zgromadzeniach. Należy podkreślić, że w ustawie brak jest przepisu zawierającego sankcję 

za naruszenie ustanowionego zakazu. Nie określono również trybu orzekania w sprawach 

naruszenia przedmiotowego zakazu (patrz § 81 Zasad techniki prawodawczej). 
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Zwrócenia uwagi wymaga, iż zgodnie z art. 52 kodeksu wykroczeń, w którym określone 

zostały czyny zabronione polegające na różnego rodzaju naruszeniach przepisów 

o zgromadzeniach, zabronione jest w myśl § 1 pkt 2 tego przepisu wyłącznie 

przewodniczenie zgromadzeniu zakazanemu czyli kierowanie zgromadzonymi osobami. 

Kodeks wykroczeń nie przewiduje penalizacji uczestnictwa w zgromadzeniach zakazanych. 

 

 

 

 

 

Mirosław Reszczyński  

Starszy legislator 


