
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-90-97, fax 22 694-91-06, e-mail: Szymon.Giderewicz@senat.gov.pl 

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. 

Opinia  

do ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych 

w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy 

Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi 

Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, 

ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 

1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. 

(druk nr 349) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach 

wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku 

Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi 

Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r.) oraz Statutu tego Banku (ze 

zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r.) 

sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. – zwanego w dalszej części opinii 

„Protokołem”. 

Zmiany wprowadzane Protokołem dotyczą: 

1) zastąpienia nazwy Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych 

i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej na Porozumienie 

o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, 

2) zastąpienia rubli transferowych przez ECU (wskutek wcześniejszej likwidacji Rady 

Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i systemu rozliczeń w rublach transferowych),  

3) konsekwencji wystąpienia Niemiec (członkostwo po byłej Niemieckiej Republice 

Demokratycznej) z Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, 
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4) zmiany niektórych celów działalności Banku (zmiany związane z przemianami 

politycznymi i gospodarczymi w większości krajów członkowskich Międzynarodowego 

Banku Współpracy Gospodarczej),  

5) podejmowania decyzji przez Radę Banku.  

Protokół dotyczy członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej. Z tych względów 

zasadnym jest tryb związania Polski Protokołem za uprzednią zgodą na ratyfikację wyrażoną 

w ustawie (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 875). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie 

wprowadziły poprawek do projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


