
Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r.

Opinia do ustawy

o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW)

w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej,

podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

(druk nr 588)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem opiniowanej ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Porozumienia między Rządem

Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w

sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej,

podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. (określanego w dalszej części opinii, jako

"porozumienie").

Wymóg zawarcia porozumienia wynika z art. VIII ust. 50 Konwencji o zakazie

prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej

zapasów, podpisanej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703),

ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 23 sierpnia 1995 r.

Na mocy porozumienia OPCW uzyska immunitet jurysdykcyjny oraz nietykalność

majątku, archiwów, dokumentów i pomieszczeń. OPCW będzie przysługiwał przywilej

podatkowy ograniczony do podatków bezpośrednich i przywilej celny w zakresie towarów

przeznaczonych do użytku służbowego. Funkcjonariusze OPCW otrzymają przywileje i

immunitety konieczne dla niezależnego wypełniania przez nich ich funkcji. Są to więc

immunitety od aresztowania i zatrzymania oraz immunitet jurysdykcyjny, nietykalność

dokumentów, zwolnienie z ograniczeń imigracyjnych i dotyczących rejestracji

cudzoziemców. Przywileje funkcjonariuszy OPCW obejmują także nietykalność bagażu

osobistego oraz ułatwienia walutowe.
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Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 1959), zakres

przywilejów i immunitetów przewidzianych w porozumieniu nie odbiega od standardów

przyjmowanych przez Rzeczpospolitą Polską w umowach międzynarodowych dotyczących

innych organizacji międzynarodowych i ich funkcjonariuszy.

Przywileje i immunitety OPCW i jej funkcjonariuszy dotyczą wolności, praw i

obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz spraw

uregulowanych w ustawie. W związku z tym w myśl art. 89 ust.1 Konstytucji ratyfikacja

porozumienia wymaga zgody wyrażonej w ustawie.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2009 r.

w oparciu o projekt rządowy (druk nr 1959). W Sejmie projektem zajmowała się Komisja

Spraw Zagranicznych. Ustawa została uchwalona w brzmieniu zawartym w projekcie.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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