
Warszawa, dnia 31 maja 2010 r.

Opinia

o ustawie o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu

Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym

Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego

Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki

do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia

działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez

Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3

w dniu 5 maja 2008 r.

(druk nr 880)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem opiniowanej ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Poprawki do Umowy

o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa

w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów

Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r.,

oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej

rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej

przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3

w dniu 5 maja 2008 r.

Poprawka wynikająca z Rezolucji Nr 63-2 obejmuje podwyższenie liczby głosów

bazowych krajów członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego do stałego

poziomu 5,502 procenta zagregowanej sumy głosów wszystkich krajów członkowskich oraz

przyznanie każdemu Dyrektorowi Wykonawczemu wybranemu przez 19 krajów

członkowskich prawa do mianowania drugiego Zastępcy Dyrektora Wykonawczego.
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Poprawka wynikająca z Rezolucji Nr 63-3 obejmuje zmiany zasad operacji

inwestycyjnych prowadzonych w ramach Rachunku Inwestycyjnego oraz Rachunku Płatności

Specjalnych, a także umożliwienie przeprowadzenia sprzedaży części złota posiadanego przez

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i przeznaczenie zysku ze sprzedaży na operacje

inwestycyjne.

Zmiany wejdą w życie dla wszystkich krajów członkowskich z datą potwierdzenia

przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, że Poprawki zostały zaakceptowane przez trzy

piąte krajów członkowskich, reprezentujących 85 procent wszystkich głosów.

Z uwagi na fakt, iż Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu

Walutowym dotyczą członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,

zasadnym jest tryb związania tymi Poprawkami w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą

wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 2914), pochodzący z przedłożenia rządowego,

stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw

Zagranicznych. Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r. w brzmieniu

przedłożenia.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Iwona Kozera

młodszy legislator


