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gospodarz nadchodzącej konferencji, kadencja 2-letnia). Działają również grupy robocze 

i Stały Sekretariat z siedzibą w Warszawie. Sekretariat realizuje zadania natury 

administracyjnej, operacyjnej i technicznej, utrzymuje kontakty z organizacjami 

pozarządowymi i innymi partnerami oraz wspomaga prace Prezydencji, Rady Zarządzającej 

i Komitetu Wykonawczego. 

Umowa reguluje status prawny Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji i jej 

personelu. Na mocy postanowień umowy Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji uznany 

zostanie za organ organizacji międzynarodowej w rozumieniu prawa polskiego, nabędzie 

osobowość prawną, co pozwoli mu na uczestniczenie w obrocie cywilnoprawnym 

i finansowym, zapewniona zostanie nienaruszalność jego pomieszczeń, w ramach 

wykonywania swoich funkcji zostanie zwolniony z podatków bezpośrednich i pośrednich, 

z wyłączeniem podatków i opłat za usługi użyteczności publicznej, a także zostanie 

upoważniony do dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na koncie 

bankowym. Ponadto członkowie personelu Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji oraz 

członkowie ich rodzin będą korzystać z przywilejów i immunitetów w zakresie niezbędnym 

do wykonywania ich funkcji. 

W związku z tym, że Umowa dotyczy spraw uregulowanych w ustawie lub w których 

Konstytucja wymaga ustawy zasadnym jest tryb związania Polski Umową za uprzednią zgodą 

na ratyfikację wyrażoną w ustawie (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 741). Projekt ustawy był przedmiotem prac 

sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Na etapie prac w Sejmie nie wprowadzono zmian 

do projektu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Starszy legislator 


