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UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia ………………………2019 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.  

- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2019 r. poz. 1028) wprowadza             

się następujące zmiany: 

1) w art. 18 w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„15a) do Spraw Klimatu,”. 

2) w załączniku do uchwały po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„15a) do Spraw Klimatu należą sprawy polityki klimatycznej państwa,  

a w szczególność: przeciwdziałania zmianom klimatu, adaptacji do ich skutków          

i polityki informacyjnej państwa na ich temat, oraz sprawy związane  

z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla funkcjonowania oraz rozwoju         

zielonej gospodarki i technologii, odnawialnych źródeł energii, efektywność        

energetycznej, transformacji społeczno-gospodarczej regionów węglowych,     

budownictwa energooszczędnego i niskoemisyjnych form transportu; do       

zakresu działania Komisji należą również sprawy ochrony bioróżnorodność  

i zasobów wodnych oraz polityki pomocy zagranicznej i rozwoju         

międzynarodowego wobec krajów rozwijający się i słabo rozwiniętych.”.  

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Planowane powołanie ministerstwa ds. klimatu jest ważnym krokiem w stronę          

kompleksowej reakcji na zmieniające się warunki życia obywateli polski. W pełni           

popierając i doceniając tę inicjatywę, należy jednak zauważyć, że duży zakres  

i skomplikowana materia problemu wymusza szeroki konsensus społeczny, konieczny         

dla właściwego zabezpieczenia interesów Polski i ochrony polskich obywateli przed          

konsekwencjami zmian klimatycznych. 

Dotyczy to całego szeregu kwestii – gospodarczych, technologicznych,  

z dziedziny finansów publicznych, polityki rolnej i hydrologicznej, a nawet          

bezpieczeństwa fizycznego ludności. Już zresztą zmagamy się z konsekwencjami         

klimatycznymi: w postaci cyklicznych niedoborów wody na określonych terytoriach,         

szkód w rolnictwie, problemów energetycznych (chłodzenie bloków wytwórczych),        

narastających problemów z dot. retencji wody w Polsce, czy zabezpieczenia mienia  

oraz zdrowia i życia ludności przed skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych. 

To z kolei powoduje, że odpowiednim partnerem do wypracowania strategii          

ochronnych i przeciwdziałania powinien być Sejm Rzeczypospolitej Polskiej –         

najwyższy organ państwa. Do jego praw, ale i obowiązków, należy udział w            

planowaniu kompleksowych działań dotyczących naszego kraju. 

Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się konieczne, by działania na poziomie           

rządu miały za partnera w parlamencie formalny organ w postaci Komisji do Spraw             

Klimatu. Wobec wyżej wspomnianych okoliczności proponujemy powołanie stałej        

Komisji Sejmowej do Spraw Klimatu.  

Tylko takie rozwiązanie pozwoli na wypracowanie konsensusu potrzebnego  

w niełatwych pracach na rzecz ochrony obywateli i całego kraju przed potencjalnymi            

negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. Powołanie Komisji Sejmowej do Spraw         

Klimatu będzie widocznym sygnałem troski najwyższych władz Rzeczypospolitej        

Polskiej w zakresie tej problematyki, sygnałem adresowanym do opinii krajowej  

i międzynarodowej. 

Katalog problemów wykracza zdecydowanie poza zakres prac Komisji Ochrony         

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, gdyż to nie ekologia jest tu kluczem,            



lecz całość działań państwa na wielu obszarach, wykraczających poza ochronę          

środowiska czy zasobów naturalnych. 

W związku z powyższym zasadne staje się powołanie stałej Komisji Sejmowej           

do Spraw Klimatu, jako forum dyskusji i wypracowywania rozwiązań tak, aby           

skutecznie działać na rzecz poprawy klimatu w Polsce i na Świecie. 

 

 


