
Warszawa, dnia 7 marca 2011 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania

Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden

dnia 4 października 2010 r.

(druk nr 1132)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przedmiotowa ustawa ma na celu wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy

i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej

w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

Potrzebę budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami

w Europie (FAIR) rekomenduje Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktury Badawczej

(ESFRI), które pełni kluczową rolę doradczą przy Komisji Europejskiej.

ESFRI opracowało listę infrastruktur mających znaczenie dla całej Europy, zgodnie z

zapotrzebowaniem środowiska naukowego, niezbędnych dla rozwoju nauki w najbliższych

latach. W wielu projektach zaangażowane są polskie zespoły badawcze.

Zamierzeniem Ośrodka Badań FAIR jest prowadzenie badań dotyczących poznania

struktury materii.

Ośrodek ten ma być zlokalizowany w Darmstadt w Republice Federalnej Niemiec.

Koszty budowy ośrodka zostały oszacowane na 1 027 mln euro. Koszty funkcjonowania

ośrodka dla okresu 10 – letniego oszacowano na 1 350 mln euro. Formalnym inwestorem ma

być spółka Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami w Europie sp. z o.o. (FAIR GmbH),

której kapitał założycielski ma wynosić 25 000 euro. Wkład Polski w koszty budowy ośrodka
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wynosić będzie 23,74 mln euro oraz 500 euro w kapitale zakładowym spółki jako

udziałowiec.

Finansowanie realizacji zadań wynikających z Konwencji nastąpi ze środków

pochodzących z części 28 budżetu państwa pozostającej w dyspozycji Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego.

Konwencja ma charakter otwarty tzn. mogą do niej przystępować inne państwa za

zgodą stron Konwencji.

Konwencja została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2025 r. i po tym

terminie będzie przedłużana o kolejne okresy 10 – letnie (art. 14 Konwencji). Strona

Konwencji może od niej odstąpić zachowując trzyletni okres wypowiedzenia ze skutkiem na

dzień 31 grudnia 2025 r. lub na koniec każdego z kolejnych okresów 10 – letnich.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 Konstytucji ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską

umowy międzynarodowej dotyczącej znacznego obciążenia państwa pod względem

finansowym następuje za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Na tej podstawie tryb

związania ustawą jest uzasadniony.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 85. posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r.

w oparciu o projekt rządowy (druk sejmowy nr 3750). Projekt ustawy był przedmiotem prac

sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Komisje nie wprowadziły poprawek do projektu. Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę

w brzmieniu przedłożenia.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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