
Warszawa, dnia 5 lipca 2011 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji

Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym

dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów

Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r.

(druk nr 1270)

I. Cel i przedmiot ustawy

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 4221) celem

Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym wprowadzonej Rezolucją

nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r. jest zmiana zasad wyłaniania członków Rady

Wykonawczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rada Wykonawcza jest głównym

organem wykonawczym Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Nadzoruje ona bieżącą

działalność Funduszu, w tym decyduje o polityce kredytowej.

Reforma przewiduje zrównanie zasad wyłaniania wszystkich członków Rady

Wykonawczej. Zmiany wprowadzone Poprawką obejmują eliminację kategorii Dyrektorów

Wykonawczych mianowanych przez kraje członkowskie posiadające największą liczbę

głosów w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Zgodnie z Poprawką mają oni, tak jak

pozostali Dyrektorzy, być wyłaniani w drodze wyborów.

W okresie przejściowym pomiędzy wejściem w życie Poprawki a pierwszymi po

wejściu w życie Poprawki wyborami Dyrektorów Wykonawczych status Dyrektorów

wyłonionych w drodze mianowania będzie identyczny ze statusem Dyrektorów wyłonionych

w drodze wyborów.

Zmiany wejdą w życie dla wszystkich krajów członkowskich z datą potwierdzenia

przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, że Poprawka została zaakceptowana przez trzy

piąte krajów członkowskich, reprezentujących 85 % wszystkich głosów. Przyjęcie Poprawki

przez kraj członkowski następuje zgodnie z jego procedurą wewnętrzną.
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Z uwagi na fakt, iż Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu

Walutowym wynikająca z Rezolucji nr 66-2 dotyczy członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej

w organizacji międzynarodowej, a więc wypełnia przesłankę, o której mowa w art. 89 ust. 1

pkt 3 Konstytucji RP, związanie Rzeczypospolitej Polskiej tą Poprawką wymaga ratyfikacji

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy został przedłożony przez Rząd. Był on przedmiotem prac sejmowej

Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Sejm uchwalił ustawę na

95. posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2011 r. w brzmieniu przedłożenia.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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