
 Druk nr 955 
 Warszawa, 14 października 2016 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
RM-10-111-16  

 
 Pan  
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
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W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

Statut Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, 

sporządzony w Madrycie dnia 13 września 1983 r., zostaje wypowiedziany przez 

Rzeczpospolitą Po1ską. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie, dnia 

PREZES RADY MINISTRÓW 

BEATA SZYDŁO 

PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ANDRZEJDUDA 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej 

i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

wypowiedzenia Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, 

sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE  

1. Statut Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii 

(ICGEB) został sporządzony w Madrycie dnia 13 września 1983 r. Polska 

ratyfikowała Statut w 1996 r., a jego tekst został ogłoszony w Dz. U. z 1998 r. 

poz. 582. 

Tekst Statutu składa się z preambuły i 23 artykułów. Art. 1 Statutu mówi 

o powołaniu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii 

jako międzynarodowej organizacji obejmującej centrum oraz sieć afiliowanych 

ośrodków krajowych, subregionalnych i regionalnych. 

Zgodnie z art. 2 Statutu celem ICGEB jest wspieranie współpracy międzynarodowej, 

tworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń, wykorzystanie potencjału 

naukowego oraz koordynowanie działań afiliowanych sieci ośrodków badawczo- 

-rozwojowych w dziedzinie inżynierii genetycznej i biotechnologii. ICGEB zajmuje 

się też zastosowaniem inżynierii genetycznej i biotechnologii w rozwiązywaniu 

problemów dotyczących ochrony zdrowia i wyżywienia w krajach rozwijających się. 

Siedziba główna ICGEB znajduje się w Trieście. Organizacja rozpoczęła swoją 

działalność w 1983 r. pod auspicjami UNIDO, a od 1995 r. jest samodzielną 

jednostką w systemie ONZ. Działalność naukowa ICGEB jest realizowana 

w ośrodkach zlokalizowanych w Trieście, Nowym Delhi oraz w Kapsztadzie, a także 

w państwach członkowskich przez system grantowy. 

Zgodnie z art. 17 Statutu każdy członek ICGEB może, po pięciu latach 

przynależności, wystąpić z Centrum w dowolnym terminie, pod warunkiem złożenia 

depozytariuszowi (Sekretarzowi Generalnemu ONZ) pisemnego rocznego 

wypowiedzenia. 

2. Potrzeba i cel wypowiedzenia Statutu 

ICGEB była pierwszą tego typu organizacją w dziedzinie inżynierii genetycznej 

i biotechnologii, do której przystąpiła Polska.  

Począwszy od 9 września 1996 r. Polska reprezentowana jest w ICGEB przez Polską 

Akademię Nauk. Koordynacją współpracy polskich jednostek z tą organizacją 

zajmuje się Komitet Narodowy ds. ICGEB, który funkcjonuje przy Komitecie 

Biotechnologii przy Prezydium PAN. Jednakże znaczenie członkostwa w ICGEB 
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zdecydowanie spadło po wstąpieniu Polski do Europejskiej Organizacji Biologii 

Molekularnej (EMBO – European Molecular Biology Organization) oraz po podjęciu 

decyzji o udziale w pracach Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej 

(EMBL – European Molecular Biology Laboratories). Równocześnie, polscy 

naukowcy uzyskali możliwości pozyskiwania dużo bardziej atrakcyjnych grantów 

krajowych i międzynarodowych (NCN – Narodowe Centrum Nauki, NCBR – 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, FNP – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz 

ERC – European Research Council). W konsekwencji, ICGEB przestało mieć 

znaczący wpływ na badania w Polsce. Stanowisko to było konsultowane przez 

Polską Akademię Nauk z odpowiednimi Wydziałami PAN. Wydziały uznały za 

zasadne wystąpienie z organizacji ICGEB. Sprawa ta była przedstawiona także na 

Prezydium PAN i również zyskała akceptację. Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego również poparł wolę wystąpienia z tej organizacji.  

Zgodnie z informacją przekazaną przedstawicielom państw członkowskich na 

posiedzeniu Komitetu Rady Członkowskiej ICGEB przez Dyrektora Generalnego 

ICGEB w dniu 18 maja 2015 r., zaplanowano wzrost składki członkowskiej o 20% 

rocznie począwszy od 2017 r., a w rezultacie jej podwojenie w ciągu najbliższych 

pięciu lat. W tej sytuacji, w opinii grona naukowego z Polskiej Akademii Nauk ściśle 

współpracującego z ICGEB, ekwiwalentność wpłacanej kwoty i pozyskiwanych 

korzyści nie będzie w żadnym wymiarze zachowana.  

Warto podkreślić fakt, że według raportu o współpracy Polski z ICGEB m.in. 

w zakresie udziału polskich kadr w grantach, szkoleniach, stypendiach 

finansowanych przez ICGEB, przedstawionego przez naukowców PAN 

współpracujących z tą organizacją, w 2015 r. koszt składki rocznej, jaką zapłaciła 

Polska Akademia Nauk w kwocie 82 700 USD, bardzo znacząco przewyższył 

wartość świadczeń, jakie naukowcy otrzymali od ICGEB.  

W przypadku porównania korzyści płynących ze świadczeń finansowanych przez 

ICGEB z kwotą przekazywaną przez Polską Akademię Nauk do organizacji 

w ramach członkostwa, wszelkie analizy i prognozy wskazują na to, że w 2016 r. 

zaistnieje analogiczna do sytuacji w 2015 r. Według opracowanych przez ICGEB 

wytycznych dotyczących ubiegania się o uzyskanie finasowania projektów 

badawczych, maksymalna kwota, która może zostać przeznaczona rocznie na 
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finansowanie przez ICGEB projektu, nie może przekroczyć 25 000 EUR 

(ok. 28 000 USD). 

Należy również zaznaczyć, że spośród państw Unii Europejskiej stronami Statutu 

jest, poza Polską, tylko 7 państw: Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Słowacja, 

Słowenia, Węgry i Włochy. 

W konsekwencji wymienione powyżej argumenty uzasadniają i jednoznacznie 

przemawiają za wszczęciem procedury wypowiedzenia przez Polskę Statutu ICGEB. 

3. Skutki prawne, polityczne, społeczne i finansowe wypowiedzenia Statutu 

Wypowiedzenie niniejszego Statutu nie spowoduje konieczności dokonywania zmian 

w prawie krajowym. Nie przewiduje się również żadnych skutków politycznych. 

W zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie inżynierii genetycznej oraz 

biotechnologii polscy naukowcy mogą korzystać z systemu grantowego Europejskiej 

Organizacji Biologii Molekularnej oraz szkoleń i kursów Europejskiego 

Laboratorium Biologii Molekularnej, wobec ograniczonego uczestnictwa w systemie 

grantowym ICGEB. 

Zgodnie z postanowieniami Statutu każdy członek może, po pięciu latach 

przynależności, wystąpić z Centrum w dowolnym terminie, pod warunkiem złożenia 

depozytariuszowi pisemnego rocznego wypowiedzenia. Zatem gdyby Rzeczpospolita 

Polska złożyła powiadomienie o wystąpieniu w 2016 r., spowodowałoby to 

oszczędności dla budżetu państwa, począwszy od 2018 r. w wysokości około  

100 000 USD.  

4. Tryb wypowiedzenia Statutu  

Z uwagi na fakt, iż związanie się Rzeczypospolitej Polskiej powyższym Statutem 

nastąpiło za uprzednią zgodą wyrażaną w ustawie, prawidłowym trybem 

wypowiedzenia Statutu będzie tryb określony w art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji RP.  

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 kwietnia 

2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z późn. zm.), strona polska 

powinna wystąpić z ICGEB na podstawie zgody wyrażonej w ustawie. Oznacza to 

skierowanie przez Radę Ministrów (na podstawie wniosku MNiSW, skierowanego 

za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych do Sekretarza RM) Statutu do 

wypowiedzenia oraz przekazanie projektu ustawy do Parlamentu. Po wejściu w życie 
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ustawy, Minister Spraw Zagranicznych zwróci się do Prezydenta RP o podpisanie 

dokumentu wypowiedzenia, a następnie podpisany dokument wypowiedzenia 

zostanie przekazany Sekretarzowi Generalnemu ONZ. 



Załącznik 1 

Lista państw-stron Statutu ICGEB: 

Afganistan  

Algieria 

Argentyna  

Arabia Saudyjska 

Bangladesz 

Bośnia i Hercegowina  

Bhutan 
Brazylia  

Bułgaria  

Burkina Faso  

Burundi 

Była Jugosłowiańska 
Republika Macedonii  

Chile  

Chiny  

Czarnogóra,  

Chorwacja  

Ekwador 

Egipt  

Erytrea  

Indie 

Irak  

Iran 

Jordania 

Katar 

Kamerun 

Kenia  

Kirgistan 

Kolumbia 

Kostaryka 
Kuba  

Kuwejt 

Liberia 

Libia  

Malezja 

Maroko 

Mauritius 

Meksyk 

Namibia 

Nigeria 

Pakistan 

Panama 

Polska  

Peru 

Rosja 

Rumunia 

RPA 

Senegal 

Serbia 

Słowacja 

Słowenia 

Sri Lanka 

Sudan 
Syria 

Tanzania 

Trinidad i Tobago 

Tunezja 

Turcja  

Urugwaj 

Wenezuela 

Węgry 

Włochy 

Wietnam  

Wybrzeże Kości Słoniowej 

Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 

 



DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 lipca 1998 r. Nr 92 
TREŚĆ: 
Poz.: 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE : 

582 - Statut Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzony 
w M adrycie dnia 13 września 1983 r. . 3317 

583 - Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie ratyfikacj i przez Rzeczpospo
lit ą Polską Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, 
sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. 3329 

584 - Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Nie
miec o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzona w Warszawie dnia 
23 l i pca 1997 r. 3332 

585 - Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu 
ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, sporządzonej w Warszawie dnia 23 li pca 1997 r ... 3344 

582 

STATUT 

Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, 

sporządzony w Madrycie dnia 13 września 1983 r. 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

W dniu 13 września 1983 r. w Madrycie został sporządzony Statut Międzynarodowego Centrum Inżynierii Ge
netycznej i Biotechnologii w następującym brzmieniu: 

Przekfad 

STATUT 

Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej 
i Biotechnologii 

PREAMBUŁA 

Państwa, strony niniejszego statutu, 

uznając potrzebę rozwoju i wykorzystania w celach 
pokojowych inżynierii genetycznej i biotechnologii dla 
dobra ludzkości, 

STATUTES 

of the International Centrefor Genetic Engineering 
and Biotechnology 

PREAMBLE 

The States, partiesto the present Statutes, 

Recognizing the need for developing and applying 
peaceful uses of genetic engineering and biotechnolo
gy for the benefit of mankind, 
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podkreślając, że potencjał mzyn1en1 genetycznej 
i biotechnologii powinien być wykorzystany do roz
wiązywania pilnych problemów rozwojowych, szcze
gólnie w krajach rozwijających się, 

świadome istnienia potrzeby współpracy między
narodowej w tej dziedzinie, szczególnie w zakresie 
prac badawczo-rozwojowych i szkoleń, 

akcentując pilną potrzebę wzmocnienia potencjału 
naukowo-technicznego w krajach rozwijających się, 

uznając znaczenie roli, jaką Międzynarodowe Cen
trum mogłoby odgrywać w zastosowan iu in żynierii 
genetycznej i biotechnologii w rozwoju, 

mając na uwadze zalecenie możliwie jak najszyb
szego powołania Międzyna rodowego Centrum Inży
nierii Genetycznej i Biotechnologii , przyjęte na spotka 
niu wysokiego szczebla w Belgradzie (Jugosławia) 

w dniach 13- 17 grudnia 1982 r., 

uznając wagę inicjatywy, podjętej przez Sekretariat 
UNIDO, promowania i podjęcia przygotowań do po
wołania takiego Centrum, 

uzgodniły, co następuje : 

Artykuł 1 

Powołanie i siedziba Centrum 

1. Powołuje się niniejszym Międzynarodowe Cen
trum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (zwane 
dalej "Centrum") jako międzynarodową organizację 
obejmującą centrum oraz sieć afiliowanych ośrodków 
krajowych, subregionalnych i regionalnych. 

2. Siedzibą Centrum będzie .. . * ! 

Artykuł 2 

Cele 

Celami Centrum są: 

(a) wspieranie międzynarodowej współpracy dla roz
woju i pokojowego wykorzystania inżynierii gene
tycznej i biotechnologii, szczegó lnie w krajach roz
wijających się; 

(b) udzielanie pomocy krajom rozwijającym się 

w umacnianiu ich potencjału naukowego i techno
logicznego w dziedzinie inżynierii genetycznej 
i biotechnologii; 

(c) stymulowanie i wspomaganie działalności w dzie
dzinie inżynierii genetycznej i biotechnologii na 
szczeblach regionalnych i krajowych; 

(d) rozwijanie i promowanie wykorzystania inżynierii 
genetycznej i biotechnologii w rozwiązywaniu 

problemów rozwojowych, szczególnie w krajach 
rozwijających się; 

(e) tworzenie forum wymiany informacji, doświad

czeń i know-how pomiędzy naukowcami i techno
logami Państw Członkowskich; 

*l Siedziba wymien iona w akapicie 2 protokołu . 

Urging that the potential of genetic engineering 
and biotechnology should be utilized to contribute to 
solving the pressing problems of development, parti
cularly in the developing countries, 

Being aware of the need for international co-ope
ration in this field , parti eutarły in research, develop
ment and training, 

Emphasizing the urgency of strengthening the 
scientific and techno logica l capabilities of developing 
countries in this field , 

Recognizing the important role that an Internatio
nal Centre would play in the application of genetic en
gineering and biotechnology for development, 

Bearing in mind that the High-Level Meeting held 
on 13-17 December 1982 in Belgrade, Yugoslavia, re
commended that an International Centrefor Genetic 
Engineering and Biotechnology of high excellence be 
established socnest possible, and 

Recognizing the initiative taken by the Secretariat 
of UNIDO forthe promotion and the preparation ofthe 
establishment of such a Centre, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Establishment and Seat of the Centre 

1. An InternationalCentrefor Genetic Engineering 
and Biotechnology (hereinafter referred to as "the 
Centre") is hereby established asan international or
ganization comprising a centre and a netwark of affi 
liated national, sub-regional and regional centres. 

2. The Centre shall have its seat at . . . 

Article 2 

Objectives 

The objectives of the Centre s hall be: 

(a) To promate international co-operation in develo
ping and applying peaceful uses of genetic engi
neering and biotechnology, in particular for deve
loping countries; 

(b) To assist developing cou ntries in strengthening 
their scientific and technological capabilities in 
the field of genetic engineering and biotechnolo
gy; 

(c) To stimulate and assist activities at regional and 
national levels in the field of genetic engineering 
and biotechnology; 

(d) To develop and promate application of genetic en 
gineering and biotechnology for solving pro
blemsof development, particu lar ly in developing 
countries; 

(e) To serve as a forum of exchange of information, 
experience and know-how among scientists and 
technologists of Member States; 
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(f) wykorzystywanie potencjału naukowego i techno
logicznego krajów rozwijających się i rozwi n iętych 
w dziedzi nie inżynie r ii genetycznej i biotechnolo
gi i; 

(g ) koordynowanie działań afiliowanych sieci (krajo
wych, subregionalnych i regionalnych) ośrodków 
badawczo-rozwojowych. 

Artykuł 3 

Funkcje 

Dla real izacji swych celów Centrum podejmuje ko
nieczne i stosowne działania, a w szczególności: 

(a ) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, łącz
nie z d zi ałalnością w zakładach doświadczal nyc h , 
w dziedzinie inżynierii genetycznej i biotechnolo
g ii; 

(b) szkolenie w Centrum oraz organizowanie szkolenia 
poza Centrum dla pracowników naukowych i tech
nicznych, szczegóinie z krajów rozwijających s i ę; 

(c) prow adzenie, na życzenie Członków, usług konsul
t ingowych mających na celu rozwój ich krajowego 
potencjału technologicznego; 

(d) promow anie kontaktów między środowiskami na
ukowców i technologów Państw Członkowskich 
poprzez tw orzenie programów umoż l i wiaj ących 
im w izyty w Centrum oraz stowarzyszanie się, 
a także i nną dz i ałalność; 

(e) organizowanie spotkań ekspertów w celu wzmoc
nien ia działalności Centrum; 

(f) popieranie tworzenia sieci instytucji krajowych 
i m iędzynarodowych jako właściwego sposobu 
u łatwi an ia takiej działalności, jak wspólne progra
my badawcze, szkolenia, analiza i wspólne w yko
rzysta nie w yników badań, działalność zakładów 
doświadczalnych, a także wymiana informacji 
i mate riałów; 

(g) in icj owanie organizacji i wspieranie sieci ośrod
ków badawczych o wysokim standardz ie, mają
cych peł nić funkcję ośrodków afi l iowanych; pro
mowanie, w celu utworzenia z nich afiliowanych 
sieci , ist niej ących krajowyc h, subregiona lnych, 
regional nych i międzynarodowych sieci la bora 
toriów, łącznie z tymi, które związane są z org a
ni zacjami wymienionymi wart. 15, dzia łającymi 
lub zwi ązanym i z inżyn ier i ą genetycz n ą i bio
technologią, a także promowanie tworzenia no
wych ośrod ków badawczych o wysoki m stan 
dardzie; 

(h) prowadzenie, dla dobra krajów rozwijaj ących się, 
programu bioinformatycznego, wspomagającego 
w szczególności prace badawczo-rozwojowe oraz 
aplikacyjne; 

(i) zbie ranie i rozpowszechnianie informacji w dzie
dzinach dzia łalności istotnych dla Centrum oraz 
ośrodków afiliowanych; 

(j ) utrzymywanie ścisłych kontaktów z przemysłem. 

(f) To ut ilize the scientific and technological capabili 
t ies of developing and deve loped countries in the 
f ield of genetic engineering and biotechnology; 
and 

(g) To actasafocal point of a netwark of affil iated (na 
tional, sub-regional and regional) research and 
development centres. 

Article 3 

Functions 

Tow ards the fulfilment of its objectives, the Centre 
shall generally take necessary and appropriate action, 
and in particular shall : 

(a) Carry out research and development including pi 
lot-plant activities in the f ield of genetic engine
ering and biotechnology; 

(b) Train at the Centre and arra nge t he tra ining else
where of scientific and technological personnel, 
particularly from developing countries; 

(c) Provide, upon request, advisory servicesto Mem
bers to develop their national technological capa
city; 

(d ) Promate interaction betwee n the scientific and 
technolog ical communities of the Member Sta 
tes through programmes to enab le visits of 
scientists and technologists to the Centre, and 
through programmes of associateship and other 
act ivities; 

(e) Convene expert meetings to strengthen the activi 
t ies of the Centre; 

(f) Promate networks of national and international 
inst itutions as appropriate to facilitate activities 
such as joint research programmes, training, te
sting and sharing of results, pilot-plant activities, 
information and material exchange; 

(g) ldentify and promate without delay the initial 
netwark of highly qualified research centres to se
rve as Affi l iated Centres, promate existing natio
nal, sub-regional , regional and international ne
tworks of laboratories, including those associated 
with the organizations menti oned in Article 15, ac
tive in or related to the field of genetic engineering 
and biotechnology to serve as Affiliated Ne
tworks, as w ell as promate the establishment of 
new highly qualified research centres; 

(h) Carry out a programme of bio-i nformatics to sup
port in particular research and development and 
application for the benefit of developing coun
t ries; 

(i ) Collect and disseminate inform at ion on fields of 
activit ies of concern to the Centre and the Affilia 
ted Centres; 

(j) Maintain close contacts with indust ry. 
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Artykuł 4 

Członkostwo 

1. Członkami Centrum będą wszystkie państwa, 
które przystąpią do niniejszego statutu zgodnie 
z art. 20. 

2. Członkami założycielami Centrum są Członko
wie, którzy podpisali statut przed jego wejściem w ży
cie zgodnie z art. 21. 

Artykuł 5 

Organy 

1. Organami Centrum są: 

(a) Rada Gubernatorów, 

(b) Komisja Doradców Naukowych, 

(c) Sekretariat. 

2. Rada Gubernatorów może zgodnie z art. 6 powo
ływać inne organy pomocnicze. 

Artykuł 6 

Rada Gubernatorów 

1. Rada Gubernatorów składa się z reprezentantów 
Krajów Członkowskich, po jednym z każdego kraju, 
oraz wchodzącego do niego ex officio, bez prawa gło
su, dyrektora wykonawczego UNIDO (Organizacji Na
rodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysło
wego) lub jego przedstawiciela. Członkowie powinni 
zwracać szczególną uwagę na predyspozycje kierow
nicze i pozycję naukową powoływanych przez siebie 
przedstawicieli. 

2. Poza innymi funkcjami wyszczególnionymi w ni 
niejszym statucie Rada: 

(a) określa główne kierunki i zasady działalności Cen
trum; 

(b) przyjmuje do Centrum nowych Członków; 

(c) zatwierdza program działania i budżet po 
uwzględnieniu zaleceń Komisji Doradców Nauko
wych, przyjmuje regulacje finansowe Centrum 
oraz decyduje o pozostałych sprawach finanso
wych, szczególnie o gromadzeniu środków finan
sowych dla skutecznego prowadzenia Centrum; 

(d) przyznaje, traktując jako sprawę najwyższej wagi, 
rozpatrując każdy przypadek indywidualnie, status 
ośrodka afiliowanego (krajowego, subregionalne
go, międzynarodowego) ośrodkom badawczym 
Państw Członkowskich, spełniającym przyjęte kry
teria odpowiednio wysokiego poziomu naukowe
go, oraz status afiliowanej sieci laboratoriom kra
jowym, regionalnym i międzynarodowym; 

(e) ustanawia, zgodnie z art. 14, zasady regulujące 
prawa patentowe, licencyjne, autorskie i inne do
tyczące własności intelektualnej, łącznie ze spra
wami przekazywania wyników prac badawczych 
prowadzonych w Centrum; 

Article 4 

Membership 

1. Members ofthe Centre shall be al l States that ha
ve become parties to these Statutes in accordance 
with Article 20 thereof. 

2. Founding Members of the Centre shall be all 
Members that have signed these Statutes before their 
entry into force in accordance with Article 21 thereof. 

Article 5 

Organs 

1. The organsof the Centre shall be: 

(a) The Board of Governors, 

(b) The Council of Scientific Advisers, 

(c) The Secretariat. 

2. Other subsidiary organs may be established by 
the Board of Governors in accordance with Article 6. 

Article 6 

Board of Governors 

1. The Board of Governors shall consist of a repre
sentative of each Member of the Centre, and serving 
in an ex officio capacity without the right to vote, the 
Executive Head of UNIDO or his representative. In no
minating their representatives, Members shall pay 
d ue regard to their administrative capability and scien
tific background . 

2. In addition to exercising other functions speci
fied in these Statutes, the Board shall: 

(a) Determine the general policies and principles go
verning the activities of the Centre; 

(b) Admit the new Members to the Centre; 

(c) Approve the wark programme and the budget 
after having taken into account the recommenda
tions of the Council of Scientific Advisers, adopt 
the financial regulations of the Centre and decide 
on any other financial matter, particularly the mo
bilization of resources for the effective operation 
of the Centre; 

(d) Grant, as a matter of the highest priority, on a ca
se-by-case basis the status of an Affiliated Centre 
(national, sub-regional, regional and internatio
nal) to research centres of Member States that ful
fil accepted criteria of scientific excellence, and of 
an Affiliated Network to national, regional and in
ternational laboratories; 

(e) Establish, in accordance with Article 14, rules 
which regulate patents, licensing, copyrights and 
other rights to intellectual property, including the 
transfer of results emanating from the research 
wark of the Centre; 
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(f) podejmuje, na podstawie zaleceń Komisji, odpo
wiednie działania umożliwiające poszerzenie za
kresu realizowanych prac i spełnianych przez Cen
trum funkcji. 

3. Stałe posiedzenia Rady odbywają się raz do ro
ku, chyba że Rada zdecyduje inaczej. Stale posiedzenia 
odbywają s i ę w siedzibie Centrum, chyba że Rada zde
cyduje inaczej. 

4. Rada przyjmuje swój własny tryb postępowa-
ni a. 

5. Kworum Rady stanowi zwyczajna większość jej 
członków. 

6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym gło
sem. Postanowienia powinny być w miarę możliwości 
podejmowane jednomyślnie. Jeśli nie ma zgodności 
-to większością głosów członków obecnych i głosu
jących. Wyjątek stanowią decyzje dotyczące mianowa
nia dyrektora oraz zatwierdzania programu działania 
i budżetu, które podejmowane są większością dwóch 
trzecich obecnych i głosujących członków. 

7. Przedstawiciele Organizacji Narodów Zjedno
czonych , wyspecjalizowanych agencji i Międzynaro
dowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji mię
dzyrządowych i pozarządowych mogą na zaproszenie 
Rady uczestniczyć jako obserwatorzy w jej posiedze
niach. Rada przygotuje w tym celu listę organizacji ma
jących z Centrum kontakty i zainteresowanych jego 
pracami. 

8. Dla zapewnienia efektywnego działania Rady 
może ona powoływać inne pomocnicze organy o cha
rakterze stałym lub dora źnym, zobowiązane do składa
nia Radzie sprawozdań . 

Artykuł 7 

Komisja Doradców Naukowych 

1. W skład Komisji wchodzi maksymalnie dziesię
ciu naukowców i technologów reprezentujących wio
dące dziedziny prac Centrum, w tym jeden naukowiec 
z państwa-gospodarza . Członkowie Komisji wybierani 
są przez Radę zgodnie z parytetem geograficznym. Dy
rektor sprawuje funkcję sekretarza Komisji . 

2. Z wyjątkiem pierwszych wyborów członkowie 
Komisji wybierani są na okres trzech lat, z prawem wy
boru na następną trzyletnią kadencję, z zastrzeżeniem, 
że nie więcej niż jedna trzecia składu wybierana jest 
jednocześnie. 

3. Komisja wybiera przewodniczącego spośród 
swych członków. 

4. Poza innymi funkcjami wyszczególnionymi w ni
niejszym statucie lub wyznaczonymi jej przez Radę, 
Komisja : 

(a) analizuje projekt programu działania oraz budżetu 
Centrum dając zalecenia dla Rady; 

(f) Upon recommendation of the Council, take any 
other appropriate action to enable the Centre to 
further its objectives and carry out its functions. 

3. The Board shall hold a regular session once 
a year, unless it decides otherwise. Regular sessions 
shall be heldat the seat of the Centre unless otherwi
se determined by the Board. 

4. The Board shall adopt its own rules of procedu-
re . 

5. A majority of the Members of the Board shall 
constitute a quorum. 

6. Each Me m ber of the Board shall have one vote. 
Decisions shall be made preferably by consensus, 
otherwise by a majority of the Members present and 
voting, except that decisions on the appointment of 
the Director, programmes of work and the budget s hall 
be made by a two-thirds majority ofthe Members pre
sent and voting . 

7. Representatives of the United Nations, the spe
cia lized agencies and the International Atomie Energy 
Agency, as well as of intergovernmental organizations 
and non-governmenta l organizations may, upon invi
tation of the Board, participate as observers in its deli
berations. For this purpose, the Board shall estab lish 
a list of organizations that have relationship with and 
have expressed interest in the work of the Centre. 

8. The Board may establish subsidiary ergans on 
a permanent or ad hoc basis, as may be necessary for 
the effective discharge of its functions, and shall rece
ive reports from such organs. 

Article 7 

Council of Scientific Advisers 

1. The Council shall consist of up to ten scientists 
and technologists in the substantive fieldsof the Cen
tre. A scientist from the host State shall be a member 
of the Council. The members of the Council sha ll be 
elected by the Board. Due regard shall be paid to the 
importance of electing the members on a balanced 
geographical basis. The Director shall serve as Secre
tary of the Council. 

2. Except for the initial election, the members of 
the Council shall hold office for a period ofthree years 
and be eligible for reappointmentfor another period of 
three years. The terms of the members shall be such 
that not more than one-third be elected at on time. 

3. The Council shall elect a chairman from among 
its members. 

4. In addition to exercising other functions speci
fied in these Statutes or delegated to it by the Board, 
the Council shall : 

(a) Examine the draft work programme and the bud
get of the Centre and make recommendations to 
the Board; 
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(b) dokonuje oceny wykonania zatwierdzonego pro
gramu i przygotowuje sprawozdanie dla Rady; 

(c) przygotowuje średnio- i długoterminowe plany 
pracy Centrum, uwzględn i ające zarówno dotych
czasowe, jak i nowe obszary badawcze, wraz z za
leceniami dla Rady; 

(d) udziela pomocy dyrektorowi we wszystkich istot
nych sprawach naukowych i technicznych doty
czących działalności Centrum, włączając współ
pracę z afiliowanymi ośrodkami i sieciami; 

(e) zatwierdza przepisy bezpieczeństwa prac badaw
czych Centrum; 

(f) doradza dyrektorowi w sprawach nominacji wyż
szego personelu (od dyrektorów jednostek 
wzwyż). 

5. Komisja może doraźnie powoływać grupy na
ukowców z Państw Członkowskich w celu przygotowa
nia określonych sprawozdań naukowych ułatwiają
cych Komisji sprawowanie funkcji doradczo-rekomen
dacyjnych w stosunku do Rady. 

6. (a) Stałe posiedzenia Komisji odbywają się raz do 
roku, jeżeli Komisja nie zdecyduje inaczej . 

(b) Posiedzenia odbywają się w siedzibie Centrum, 
jeżeli Komisja nie zdecyduje inaczej. 

7. Kierownicy ośrodków afiliowanych oraz po jed
nym przedstawicielu każdej afiliowanej sieci mogą 
uczestniczyć jako obserwatorzy w posiedzeniach Ko
misji. 

8. Wyższy personel naukowy może, w razie potrze
by, uczestniczyć w posiedzeniach Komisji. 

Artykuł 8 

Sekretariat 

(b) Review the implementation of the approved wark 
programme and make an appropriate report to 
the Board; 

(c) Elaborateon the medium and long-term prospec
tives ofthe Centre's programmes and planning in
cluding specialized and newfieldsof research and 
make recommendations to the Board; 

(d) Assist the Director on all substantive, scientific 
and technical matters concerning the activities of 
the Centre, including the co-operation with Affilia
ted Centres and Networks; 

(e) Approve safety regulations for the research wark 
of the Centre; 

(f) Advise the Director on the appointment of senior 
staff (Heads of Departments and above). 

5. The Council may constitute ad hoc paneis of 
scientists from Member States for the preparation of 
specialized scientific reports to facilitate its task of ad
vising and recommending suitable measures to the 
Board . 

6. (a) The Council shall hold a regular session once 
a year, unless it decides otherwise; 

(b) Sessions shall be hel d at the seat of the Centre, 
unless otherwise determined by the Council. 

7. The Heads of Affiliated Centres and one repre
sentative for each Affiliated Network may participate 
in an observer capacity in the deliberations of the Co
uncil. 

8. Senior scientific staff may attend the sessionsof 
the Council , if so requested . 

Artic l ~ 8 

Secretariat 

1. Sekretariat składa się z dyrektora oraz persone- 1. The Secretariat shall comprise the Director and 
lu . the staff. 

2. Dyrektor powoływany jest, spośród kandydatów 
z Krajów Członkowskich, na pięcioletnią kadencję 
przez Radę po konsultacjach z Komisją . Może być po
wołany na dalsze pięć lat bez prawa wyboru na następ
ną kadencję. Dyrektor powinien być osobą o najwyż

szych kwalifikacjach i autorytecie w dziedzinach nauki 
i techniki, którymi zajmuje się Centrum. Kandydat po
winien dysponować także odpowiednim doświadcze
niem w kierowaniu ośrodkiem naukowym i interdy
scyplinarnym zespołem badawczym. 

3. W skład personelu wchodzą: zastępca dyrektora, 
kierownicy wydziałów oraz pozostały personel tech
niczny, administracyjny i urzędniczy, łącznie z pracow
nikami fizycznymi, w razie potrzeby. 

4. Dyrektor jest najwyższym urzędnikiem nauko
wo-administracyjnym oraz prawnym przedstawicie
lem Centrum. W takim charakterze uczestniczy we 
wszystkich spotkaniach Rady i organów pomocni
czych. Dyrektor, podporządkowany zaleceniom Rady 

2. The Director shall be appointed from among 
candidates of Member States by the Board after con
sultation with the Council and shall ho Id office for a pe
riod of five years. The Director may be reappointed for 
a further period of five years after which he shall not 
be eligible for reappointment. The Director should be 
a person of the highest possible standingand respect 
in the scientific and technological field of the Centre . 
Due regard shall also be given to the experience ofthe 
candidatein the management of a scientific centre and 
a multidisciplinary team of scientists . 

3. The staff shall comprise a Deputy Director, He
ads of Departments and other professional, technical, 
administrative and clerical personnel including manu
al workers as the Centre may require . 

4. The Director shall be the chief scientific/admini 
strative officer and the lega l representative of the Cen
tre. He shal.l act in ~h.at capacity at a li meetings of the 
Board and 1ts subs1d1ary organs. Subject to directives 
and eontroi of the Board or the Council , the Director 



Dziennik Ustaw Nr 92 - 3323- Poz. 582 

lub Komisji i przez nie kontrolowany, ponosi całkowitą 
odpowiedzialność i posiada niezbędną władzę do kie
rowania pracami Centrum. Wykonuje również inne 
funkcje powierzane mu przez Radę lub Komisję. Dyrek
tor odpowiedzialny jest za dobór, organizację i pracę 
personelu. Dyrektor wypracowuje metody konsultacji 
ze starszymi pracownikami naukowymi Centrum 
w sprawach oceny wyników naukowych i bieżącego 
planowania pracy naukowej. 

5. Wykonując swoje obowiązki dyrektor i jego per
sonel będą niezależni od jakiegokolwiek rządu lub 
władz nie związanych z Centrum. Nie będą również po
dejmować żadnych działań, które mogłyby rzutować 
na ich pozycję jako urzędników międzynarodowych, 
odpowiedzialnych wyłącznie przed Centrum. Każdy 
kraj członkowski zobowiązuje się respektować między
narodowy charakter obowiązków dyrektora i persone
lu oraz nie wpływać na sposób wykonywania tych 
obowiązków. 

6. Personel powoływany jest przez dyrektora 
zgodnie z przepisami zatwierdzonymi przez Radę. Wa
runki zatrudnienia personelu powinny odpowiadać 
w miarę możliwości standardom obowiązującym 
w systemie organizacyjnym Narodów Zjednoczo
nych. Szczególna uwaga przy zatrudnianiu personelu 
naukowego i technicznego oraz określaniu warunków 
pracy zostanie poświęcona zapewnieniu najwyższego 
poziomu sprawności , kompetencji i umiejętności 
współdziałania. 

Artykuł 9 

Afiliowane ośrodki i sieci 

1. Zgodnie z postanowieniami artykułu 1 ust. 1, ar
tykułu 2 lit. (g) oraz artykułu 3 lit. (g), w celu realizacji 
swych zadań Centrum rozwija i popiera system afilio
wanych ośrodków i afiliowanych sieci. 

2. Opierając się na zaleceniach Komisji, Rada okre
śla kryteria przyznawania instytucjom badawczym sta
tusu ośrodka afiliowanego i ustala zasady formalnych 
związków tych ośrodków z organami Centrum. 

3. Opierając się na zaleceniach Komisji, Rada okre
śla kryteria przyznawania statusu afiliowanych sieci ta 
kim krajowym, regionalnym i międzynarodowym gru
pom laboratoriów z Państw Członkowskich, które dys
ponują określonym potencjałem naukowym mogą
cym wzmocnić działalność Centrum. 

4. Centrum, po uzyskaniu aprobaty Rady, zawiera 
porozumienia określające związki z afiliowanymi 
ośrodkami i sieciami. Porozumienia te mogą dotyczyć 
między innymi spraw naukowych i finansowych. 

5. Centrum może wspierać finansowo afiliowane 
ośrodki i sieci zgodnie z zasadami zatwierdzonymi 
przez Radę w porozumieniu z zainteresowanymi Pań
stwami Członkowskimi. 

shall have the overall responsibility and authority to 
direct the wark of the Centre. He shall perform such 
other functions as a re entrusted to the Director by the
se organs. The Director s hall be responsible for the ap
pointment, organization and functioning of the staff. 
The Director shall establish a consultation mechanism 
with senior scientists ofthe Centre concerning the eva
luation of scientific results and current planning of 
scientific wark. 

5. In the performance of their duties the Director 
and the staff shall not seek or receive instructions from 
any government or from any authority external to the 
Centre. They shall refrain from any action that might 
reflect on their position as international officials re
sponsible only to the Centre. E ach Member undertakes 
to respect the exclusively international character of the 
responsibilities of the Director and the staffand not to 
seek to influence them in the discharge oftheir respon
sibilities. 

6. The staff shall be appointed by the Director un
der regulations approved by the Board. The conditions 
of service of staff shall eonform as far as possible to 
those of the United Nations common system. The pa
ramount consideration in the employment of the 
scientific and technical staff and in determining the 
conditions of service shall be the necessity of securing 
the highest standards of efficiency, competence and 
integrity. 

Article 9 

Affiliated Centres and Networks 

1. In pursuance of paragraph 1 of Article 1, sub-pa
ragraph (g) of Article 2 and sub-paragraph (g) of Artic
le 3, the Centre shall develop and promate a system of 
Affiliated Centres and Affiliated Networksto fulfil the 
objectives of the Centre. 

2. Based on the recommendation of the Council, 
the Board shall establish the criteria for granting the 
status of an Affiliated Centre to research centres and 
decide upon the extent of formai relationship of Affi 
liated Centres to the organs of the Centre. 

3. Based on the recommendation of the Council, 
the Board shall establish criteria for granting the sta
tus of Affiliated Networks to such national, regional 
and international groups of laboratories of Member 
States which have special potential for strengthening 
the activities of the Centre . 

4. Upon approval of the Board the Centre shall 
conclude agreements for establishing relationship 
with the Affiliated Centres and Networks. These agre
ements may include, but not be limited to, scientific 
and financial aspects. 

5. The Centre may contribute to the financing of Af
filiated Centres and Networks according to a formula 
approved by the Board in agreement with interested 
Member States. 
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Artykuł 10 

Sprawy finansowe 

Article 10 

Financial Matters 

1. Zasadniczymi źródłami finansowania Centrum 1. The financing of the Centre shall in genera l eon-
są: sist of: 

(a) kapitał początkowy niezbędny do uruchomienia 
Centrum; 

(b) roczne wkłady Członków, wnoszone raczej w wa
lucie wymienialnej; 

(c) dobrowolne wkłady na ce le ogólne i specjalne, po
chodzące z darowizn, kwest, subwencji i środków 
powierzonych przez Członków oraz państwa nie 
zrzeszone, Organizację Narodów Zjednoczonych 
i jej wyspecjalizowane agendy, Międzynarodową 
Agencję Energii Atomowej, Program Rozwoju Na
rodów Zjednoczonych, organizacje międzyrządo
we i pozarządowe, fundacje, instytucje i osoby 
prywatne, pod warunkiem zaakceptowania przez 
Radę; 

(d) inne źródła dochodów zaakceptowane przez Ra
dę. 

2. Kraje uznane za najsłabiej rozwinięte, według 

odpowiednich analiz Organizacji Narodów Zjednoczo
nych, mogą stać się Członkami Centrum na bardziej 
korzystnych warunkach ustalonych przez Radę. 

3. Państwo, pełniące rolę gospodarza, wnosi do 
Centrum kapitał początkowy w postaci niezbędnej in
frastruktury (ziemia, budynki, meble, wyposażenie 
itp.), jak również środki przeznaczone na prowadzenie 
Centrum w okresie pierwszych lat działalności . 

4. Dyrektor przygotowuje i przedkłada Radzie za 
pośrednictwem Komisji projekt programu działania na 
następny okres obrachunkowy wraz z planowanymi 
kosztami. 

5. Okresem obrachunkowym Centrum jest rok ka
lendarzowy. 

Artykuł 11 

Ustalenie składek i kontrola finansowa 

1. W okresie pierwszych pięciu lat na budżet Cen
trum będą się składać kwoty corocznie deklarowane 
przez każdego z Członków. Po upływie tego okresu Ra
da rozważy możliwość określania wysokości rocznych 
składek na rok następny na zasadach zaproponowa
nych przez Komisję Przygotowawczą, uwzględniają
cych wysokość składek wnoszonych przez każdego 
z Członków do budżetu Organ izacji Narodów Zjedno
czonych, obliczonych w oparciu o najbardziej aktualne 
opracowania. 

2. Państwa, które uzyskają członkostwo Centrum 
po 31 grudnia, mogą wnieść specjalny wkład finanso
wy na wydatki podstawowe oraz bieżące koszty opera
cyjne za rok, w którym stały się Członkami. 

3. Wkłady wniesione zgodnie z postanowieniami 
ustępu 2 niniejsze9o artykułu są podstawą do zmniej-

(a) lnitial contributions for launching the Centre; 

(b) Annual contributions by the Members preferably 
in convertible currency; 

(c) General and special voluntary contributions, inc
luding gifts, bequests, subventions and funds in 
trust from Members, non-member states, the Uni
ted Nations, its specialized agencies, the Interna
tional Atomie Energy Agency, the United Nations 
Development Programme, intergovernmental and 
non-governmental organ izations, foundations, in
stitutions and private persans subject to the ap
proval of the Board; 

(d) Any other sources, subject to the approval of the 
Board. 

2. For financial considerations, least developed co
untries, as defined by the appropriate resolutions ot 
the United Nations may become Me m bersof the Cen
treon the basisof more favourable 9riteria to be esta
blished by the Board. 

3. The Host State shall make an initial contribution 
by making available to the Centre the necessary infra
structure (land, buildings, furniture, equipment, etc.) 
as well as through a contribution to the operating co
sts of the Centre in the initial years of its operation. 

4. The Director sha ll prepare and submit to the Bo
ard through the Council adraft program me of work for 
the following fiscal period together with the corre
sponding financial estimates. 

5. The fiscal period of the Centre shall be t he calen
dar year. 

Article 11 

Assessment and Auditing 

1. During the first five years the regular budget of 
the Centre shall be based on the amounts pledged an
nually by each Member for those five years . After the 
first five-year period consideration may be given to the 
possibility of the Board assessing annual contribu
tions each year for the following year on the basis of 
a formula recommended by the Preparatary Commit
tee which shall take into account the contribution of 
each Member to the regular budget of the United Na
tions, based on its most recent scale of assessment. 

2. States which become Members of the Centre 
after 31 December may consider the possibility 
of a special contribution towards capital expenditure 
and current operational costs for the year in which 
they become Members. 

3. Contributions made in accordance with the pro
visions of paragraph 2ofthis Article shall be applied 
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szenia wysokości składek innych Członków, jeże li Ra
da nie podejmie innej decyzji większością głosów 
wszystkich Członków. 

4. Rada powołuje rewidentów do kontroli finanso
wej Centrum. Rewidenci przedkładają Radzie za po
średnictwem Komisji roczne sprawozdanie finanso
we. 

5. Dyrektor udziela rewidentom niezbędnych infor
macji oraz pomocy przy wykonaniu obowiązków. 

6. Państwa, które muszą u zyskać aprobatę niniej
szego statutu ze strony odpowiednich organów legi
slacyjnych, aby móc przystąpić do Centrum, a które 
podpisały statut ad referendum, nie są zobowiązane 
do wnoszenia specjalnego wkładu wymienionego 
w ust. 2 niniejszego artykułu w związku z nabraniem 
mocy ich członkostwa . 

Artykuł 12 

Porozumienie w sprawie siedziby 

Centrum zawiera z rządem państwa pełniącego ro
lę gospodarza porozumienie w sprawie siedziby. Po
stanowienia tego porozumien ia wymagają zatwier
dzenia przez Radę . 

Artykuł 13 

Status prawny, przywileje i immunitety 

1. Centru m ma osobowość p rawną. Jest w pełni 

władne spełniać swe funkcje i realizować cele, łącznie z: 

(a) zawieraniem porozumień z państwami i organiza
cjami międzynarodowym i; 

(b) zawieraniem kontraktów; 

(c) nabywaniem i zbywaniem majątku ruchomego 
i trwałego; 

(d) wszczynaniem postępowania w drodze prawnej . 

2. Centrum, jego majątek i udziały znajdujące się 
w dowolnym miejscu nie podlegają egzekucji prawnej, 
z wyjątkiem szczegó lnych przypadków, gdy taki immu
nitet zostanie uchylony. Uchylenie immunitetu do
puszcza możliwość stosowania wsze lkich środków eg
zekucji. 

3. Wsze lki e budynki, po mieszcze nia i teren należą
ce do Centrum są nietykalne. Własność i aktywa Cen
trum znajdujące się w dowolnym miejscu ni e pod lega
ją przeszukaniu, rekwizycji, konfiskacie , wywłaszcze
niu i innym formom ingerencji ani przez organy wyko
nawcze, administracyjne i sądowe , ani też w drodze in
nego postępowania prawnego. 

4. Centrum, jego majątek, aktywa, dochody i tran
-sakcje są wolne od wszelkich podatków, w tym od 
opłat celnych, zakazów oraz restrykcji importowo-eks
portowych na artykuły przeznaczone do oficjalnego 
użytku Centrum. Centrum jest również wolne od wszel 
kich zobowiązań odnoszących się do płacenia, potrąca-

in reducing the contributions of other Members u n less 
otherwise decided by the Board by the majority of all 
Members. 

4. The Board shall appoint auditors to examine the 
accounts of the Centre. The auditors shall submit a re
port on the annua l accounts to the Board through the 
Council. 

5. The Director shall furnis h the auditors with such 
information and assistance as they may require to car
ry out their duties. 

6. States wh ich have to seek approval of these Sta
tutes by their legislative authorities for participating in 
the Centre and have therefore signed the Statutes ad 
referendum shall not be obliged to pay a special con
tribution as foreseen in paragraph 2ofthis Article in 
order to effect their participation . 

Articl e 12 

Headquarters Agreement 

The Centre shall conclude a headquarters agre
ement with the Host Government. The provisions of 
s uch agreement shall be subject to the approval of the 
Board. 

Article 13 

LegaJ Status, Privileges and lmmunities 

1. The Centre shall have juridical personality. lt 
shall be fully empowered to discharge its functions 
and achieve its objectives, including the following: 

(a) To conclude agreements with States or internatio
nal organizations; 

(b) To award contracts; 

(c) To acquire and dispose of movable and immova
ble property; 

(d) To initiate legaJ proceedings. 

2. The Centre, its property and assets wherever lo
cated shall enjoy immunity from every form of legaJ 
process except in sofaras in any particu lar case it has 
expressly waived its immunity. lt is, however, under
stood that no w ai ver of immunity shall extend to any 
measure of execution. 

3. Ali premises of the Centre shall be inviolable. 
The property and assets of the Centre wherever loca
ted shall be immune from search, requisition, confi 
scation, expropriation and any other form of interfe
rence, whether by executive, administrative, judicial 
or legislative actions. 

4. The Centre, its property, assets, income and 
transactions shall be exempt from all taxation inclu
ding customs duties, prohibitions and restrictions on 
imports and exports in respect of articles imported or 
exported by the Centre for its official use. The Centre 
shal l also be exempt from any obligation relating to 
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nia lub pobierania jakichkolwiek podatków czy opłat 
celnych. 

5. Przedstawiciele Członków korzystają z przywile
jów i immunitetów przewidzianych artykułem IV Kon 
wencji o przywilejach i immunitetach Organizacji Na
rodów Zjednoczonych. 

6. Pracownicy Centrum korzystają z przywilejów 
i immunitetów przewidzianych artykułem V Konwencji 
o przywilejach i immunitetach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. 

7. Eksperci Centrum korzystają z takich samych 
przywilejów i immunitetów, jakie są przewidziane dla 
pracowników Centrum w ust. o tego artykułu. 

8. Wszystkie osoby, odbywające szkolenie lub bio
rące udział w programie wymiany w siedzibie Cen
trum lub gdziekolwiek na obszarze Państw Członkow
skich, realizując zadania przewidziane w tym statucie, 
mają prawo przebywania i swobodnego poruszania 
się zgodnie z potrzebami szkolenia lub wymiany per
sonelu . Osobom tym ułatwia się sprawne odbywanie 
podróży, a tam, gdzie istnieje obowiązek wizowy, wizy 
przyznawane są bezzwłocznie i bezpłatnie. 

9. Centrum współpracuje przez cały czas z odpo
wiednimi władzami kraju pełniącego rolę gospodarza 
i pozostałych Członków w celu ułatwienia przestrzega
nia miejscowego prawa i zwyczajów, a także zapobie
gania naruszaniu praw w świetle posiadanych przywi
lejów, immunitetów ułatwień wymienionyc.h w ni 
niejszym artykule. 

Artykuł 14 

Publikacje i prawa własności intelektualnej 

1. Centrum publikuje wszystkie wyniki swych ba
dań, jeżeli nie narusza to generalnej polityki dotyczą
cej praw własności intelektualnej, zatwierdzonej przez 
Radę . 

2. Wszelkie prawa, w tym prawa do tytułów, prawa 
autorskie oraz prawa patentowe, związane z wykona
niem w Centrum lub udoskonaleniem istniejących 
opracowań , pozostają w dyspozycji Centrum. 

3. Centrum prowadzi politykę umożliwiającą uzy
skiwanie patentów lub udziałów w patentach w opar
ciu o wyniki realizowanych w Centrum projektów z za
kresu inżynierii genetycznej i biotechnologii . 

4. Zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi 
konwencjami , dostęp do praw własności intelektual
nej, dotyczących wyników prac badawczych Centrum, 
posiadaj ą Członkowie i kraje rozwijające się nie będą
ce Członkami Centrum. Formułując zasady regulujące 
dostęp do własności intelektualnej, Rada nie może 
ustanawiać kryteriów dyskryminujących jakiegokol
wiek Członka lub grupę Członków. 

5. Centrum wykorzystuje swe prawa patentowe 
i inne oraz środki finansowe, jak również inne korzyści 
związane z nimi dla rozwoju produkcji i szerokiego za-

the payment, withholding or collection of any tax ar 
duty. 

5. Representatives of the Members shall enjoy 
such privileges and immunities as are provided for by 
Article IVofthe Convention on Privileges and lmmuni 
ties of the United Nations. 

6. Officials ofthe Centre shall enjoy such privileges 
and immunities as are provided for by Article V of the 
Convention on Privileges and lmmunities of the Uni 
ted Nations. 

7. Experts of the Centre shall enjoy the same privi 
leges and immunities as are provided for officials of 
the Centre in paragraph 6 hereinbefore. 

8. Ali persans undergoing training or ta king part in 
a scheme for the exchange of personnel at the head
quarters of the Centre ar organized elsewhere within 
the territary of the Members in pursuance of the pro
visions of these Statutes shall have the right of entry 
into sojourn, ar exit as is necessary for the purpose of 
their training or the exchange of personnel. They shall 
be granted facilities for speedy travel and visas where 
required shall also be granted promptly and free of 
charge. 

9. The Centre shall co-operate at all times with the 
appropriate authorities of the Host State and other 
Members to facilitate the proper administration of ju
stice, secure the observance of national laws and pre
vent the occurrence of any abuse in connection with 
privileges, immunities and facilities mentioned in this 
Article . 

Article 14 

Publications and Rights to lntellectual Property 

1. The Centre shall publishali results of its research 
activities provided such publication does not contra
vene its general policy regarding rights to intellectual 
property approved by the Board. 

2. Ali rights, including title, copyright and patent 
rights, relating to any wark produced or developed by 
the Centre shall be vested in the Centre. 

3. lt shall be the policy of the Centre to obtain pa
tents ar interests in patents on results of genetic engi 
neering and biotechnology developed through pro
jects of the Centre . 

4. Access to intellectual property rights concerning 
the results emanating from the research wark of the 
Centre shall be granted toMembers and to developing 
countries that are not Members ofthe Centre in accor
dance with applicable international conventions . In 
formulating rules regulating access to intellectual pro
perty the Board shall not establish criteria prejudicial 
to any Member ar group of Members. 

5. The Centre shall use its patent and other rights, 
and any financial ar other benefits associated here
with , to promote, for peaceful purposes, the develop-
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stosowania biotechnologii w celach pokojowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem interesów krajów roz
wijających się. 

Artykuł 15 

Stosunki z innymi organizacjami 

W trakcie działania i realizowania swych zadań 
Centrum, za aprobatą Rady, może dążyć do nawiąza 
nia odpowiedniej współpracy z państwami nie będą
cymi stronami niniejszego statutu , z Organizacją Naro
dów Zjednoczonych i jej organami pomocniczymi , z 
wyspecjalizowanymi agendami ONZ, z Międzynarodo
wą Agencją Energii Atomowej, z organizacjami rządo
wymi i pozarządowymi, z narodowymi instytutami i to
warzystwami naukowymi . 

Artykuł 16 

Poprawki 

1. Każdy Członek może proponować wniesienie po
prawek do statutu . Z treścią proponowanych poprawek 
dyrektor powinien niezwłocznie zapoznać wszystkich 
pozostałych Członków, a Rada nie może ich rozpatry
wać przed upływem 90 dni od daty ich rozesłania. 

2. Poprawki zatwierdzane są większością dwóch 
trzecich głosów wszystkich Członków i obowiązują 
tych Członków, którzy złożyli dokumenty ratyfikacyjne. 

Artykuł 17 

Wystąpienie 

Każdy Członek może, po pięciu latach przynależno
ści , wystąpić z Centrum w dowolnym terminie, pod 
warunkiem złoże nia depozytariuszowi pisemnego 
rocznego wypowiedzenia . 

Artykuł 18 

Likwidacja 

W przypadku zakończenia działalności Centrum 
państwo, w którym usytuowane są siedziby Centrum, 
jest odpowiedzi alne za jego likwidację, jeżeli Członko
wie nie podejmą innej decyzji w momencie kończenia 
działalności . W przypadku gdy Członkowie nie zdecy
dują inaczej, wszelkie nadwyż ki zostaną rozdzielone 
w momencie zakończe n i a działalności między Pań
stwa Członkowskie proporcjonalnie do poniesionych 
wkładów finansowych , licząc od momentu nabycia 
przez nie członkostwa. W przypadku deficytu pokryty 
on zostanie przez aktualnych Członków proporcjonal
nie do ich wkładów. 

Artykuł 19 

Rozstrzyganie sporów 

Każdy spór między co najmniej dwoma Członkami 
w sprawie interpretacji i stosowania niniejszego statu
tu, który nie został rozstrzygnięty w drodze negocjacji 

ment, production and wide application of biotechnolo
gy, predominantly in the interest of developing coun
tries. 

Article 15 

Relations with other Organizations 

In undertaking activities and in pursuance of its ob
jectives, the Centre may with the approval of the Bo
ard seek as appropriate co-operation with other States 
notpartiesto these Statutes, the United Nations and 
its subsidiary organs, the specialized agenciesof the 
United Nations and the International Atomie Energy 
Agency, governmental and non-governmental organi
zations, national scientific institutes and societies. 

Article 16 

Amendments 

1. Any Member may propose amendments to the 
Statutes. Texts of proposed amendments shall be 
promptly communicated by the Director to all Mern
bers and shall not be considered by the Board until ni
nety days after the dispatch of such communication. 

2. Amendments shall be approved by a two-thirds 
majority of all Members and shall enter into force for 
those Members who have deposited instruments of 
ratification. 

Article 17 

Withdrawal 

Any Member may withdraw at any time after five 
years of membership upon giving one year's written 
notice to the Depositary. 

Article 18 

Liquidation 

In case of termination of the Centre the State in 
which the Centre's headquarters are located, shall be 
responsible for the liquidation, u n less otherwise agre
ed upon by the Members at the time of termination. 
Except as otherwise decided by the Members, any sur
plus shall be distributed among those States which a re 
Members of the Centre at the time of the termination 
in proportion to all payments made bythem from the 
date of their becoming Members of the Centre. In the 
event of a deficit, this shall be met by the existing 
Members in the same proportions as their contribu
tior.Js. 

Article 19 

Settlement of Disputes 

Any dispute involving two or more Members con
cerning the interpretation or application of these Sta
tutes, which is not settled through negotiations betwe-
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zainteresowanych stron lub wskutek starań Rady, zo
stanie przedłożony na prośbę zaangażowanych stron 
do postępowania ugodowego, przewidzianego Kartą 
Narodów Zjednoczonych, w ciągu trzech miesięcy od 
daty stwierdzenia przez Radę, że sporu nie da się roz
strzygnąć dzięki staraniom Rady. 

Artykuł 20 

Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie i przystąpienie 

1. Statut zostaje udostępniony do podpisania każ
demu Państwu podczas spotkania pełnomocników 
w Madrycie w dniach 12 i 13 września 1983 r. oraz po
tem w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w Nowym Jorku, aż do wejścia w życie statutu zgod
nie z artykułem 21 . 

2. Statut podlega ratyfikacji lub przyjęciu przez 
Państwa-Sygnatari uszy. Odpowiednie dokumenty bę

dą składane u depozytariusza . 

3. Po wejściu w życie statutu zgodnie z artykułem 
21 państwa, które nie podpisały statutu, mogą przystą
pić do niego po złożeniu depozytariuszowi dokumen
tów przystąpienia i po zatwierdzen iu przez Radę ich 
wniosku o członkostwo. 

4. Pa ństwa, które muszą uzyskać aprobatę statutu 
ze strony swych organów legislacyjnych, mogą podpi 
sać statut ad referendum do czasu uzyskania tej apro
baty. 

Artykuł 21 

Wejście w życie 

1. Statut wchodzi w życie po złożeniu, przynajmniej 
przez 24 państwa, łącznie z państwem pełniącym 
rolę gospodarza, dokumentów ratyfikacyjnych lub 
przyjęcia i po upewnieniu się, że zapewnione zostały 
odpowiednie środki finansowe, oraz po powiadomie
niu depozytariusza o wejściu statutu w życie . 

2. Dla każdego Państwa przystępującego do statu 
t u wchodzi on w życie trzydziestego dnia po złożeniu 
depozytariuszowi dokumentów przystąpienia. 

3. Postanowienia niniejszego statutu stosuje się tym
czasowo, w granicach dopuszczalnych prawem danego 
kraju, na podstawie aktu podpisania, do czasu wejścia 
statutu w życie zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. 

Artykuł 22 

Depozytariusz 

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjedno
czonych występuje jako depozytariusz niniejszego sta
tutu i wysyła do dyrektora oraz Członków wystawione 
przez siebie notyfikacje. 

en the parties concerned or, if needed, through the 
good offices ofthe Board, shall be submitted, atthe re
quest of the disputing partiesto any of the means to 
a peaceful solution provided in the Charter of the Uni
ted Nations within three months from the date on 
which the Board states that the dispute cannot be set
tled through the good offices of the Board. 

Article 20 

Signature, Ratification, Acceptance and Accession 

1. These Statutes shall be open for signature by all 
States at the Meeting of Plenipotentiaries held in Ma
drid on 12- 13 Septernber 1983, and thereafter at Uni 
tet Nations Headqu arters in New York until the date of 
their entry into force in accordance with Artricie 21 . 

2. These Statutes shal l be subject to ratification or 
acceptance by signatory States. The appropriate in
strum ents shall be deposited w ith the Depositary. 

3. After the entry into fo rce of these Statutes in ac
cordance with Article 21 , States that have not signed 
the Statutes may accede to them by depositing instru
mentsof accession with the Depositary after the ir re
quest for membership has been approved by the Bo
ard. 

4. States which have to seek approval of these Sta
tutes by their legislative authorities maysignon an ad 
referendum basis until the appropriate approval has 
been obtained. 

Article 21 

Entry into Force 

1. These Statutes shall enter into forcewhen at le
ast 24 States, including the Host State of the Centre, 
have deposited instruments of ratification or accep
tance and, after having ascertained among themse
lves that sufficient financial resources a re ensured, no
tify the Depositary that these Statutes shall enter into 
force . 

2. For each State acceding to these Statutes, these 
Statutes shall enter into force on the 30th day after de
posit by such State of its instrument of accession . 

3. Until the entering into force of the Statutes in ac
cordance with paragraph 1 hereinbefore, they shall be 
appl ied provisionally upon signature within the limits 
allowed by national legislation. 

Article 22 

Depositary 

The Secretary-General of the United Nations shall 
be the Depositary of these Statutes and shall send the 
notifications he issues in that capacity to the Director 
as well as to the Members. 
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Artykuł 23 

Teksty autentyczne 

Statut sporządzony jest w językach: arabskim, chiń
skim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. 

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy, 
należycie upoważnieni przez swe Rządy, złożyli swoje 
podpisy pod niniejszym tekstem statutu . 

Sporządzono w Madrycie dnia 13 września 1983 r. 
w jednym oryginalnym egzemplarzu . 

PROTOKÓŁ 

ponownego zebrania pełnomocników w sprawie 
utworzenia Międzynarodowego Centrum Inżynierii 
Genetycznej i Biotechnologii, które odbyło się w Wied
niu w dniach 3 i 4 kwietnia 1984 r. 

Siedzibą Centrum w myśl art.1 ust. 2 Statutu Mię
dzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Bio
technologii jest Triest- Włochy i New Delhi - Indie. 

Niniejszy protokół będzie wyłożony do podpisu 
w Wiedniu w dniach 4- 12 kwietnia 1984 r. i następnie 
w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 
do momentu wejścia w życie statutu zgodnie z jego ar
tykułem 21. 

Na dowód czego niżej wymienieni pełnomocnicy 
podpisali niniejszy protokół w imieniu swych Rządów. 

Sporządzono w Wiedniu w dniu 4 kwietnia 1984 r. 
w jednym oryginalnym egzemplarzu . 

Article 23 

Authentic Texts 

These Statutes shall be authentic in Arabie, Chine
se, English, French, Russian and Spanish. 

In witness whereof the undersigned Plenipotentia
ries being duly authorized by their respective Gover
nments thereto, have signed the present Statutes: 

Dane at Madrid this thirteenth day of Septernber 
one thousand nine hundred and eighty three, in a sin
gle original. 

PROTOCOL 

of the Reconvened Plenipotentiary Meeting on the 
Establishment of the International Centre for Genetic 
Engineering and Biotechnology heldat Vienna on 3 to 
4 April 1984. 

The Seat ofthe Centre in the meaning of paragraph 
2 of Article 1 of the Statutes of the International Centre 
for Genetic Engineering and Biotechnology shall be at 
Trieste, ltaly, and New Delhi, lndia. 

This Protocol shall be open for signature in Vienna 
from 4 to 12 April 1984 and thereafter at United Na
tions Headquarters in New York until the date of entry 
into force of the Statutes in accordance with Article 21 
thereof. 

In witness whereof the undersigned Plenipotentia
ries have signed the present Protaco l on be half of the
ir respective Governments. 

Dane at Vienna this fourth day of April one 
thousand nine hundred and eighty-four, in a single ori
ginal. 

Po zaznajomieniu się z powyższym statutem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

-został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, 

-jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 

-będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 10 czerwca 1996 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
L. S. 

Minister Spraw Zagranicznych: O. Rosati 

583 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 21 kwietnia 1998 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycz
nej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości , że zgodnie 
z postanowieniem art. 22 Statutu Międzynarodowego 

Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, spo
rządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r., został 



Dziennik Ustaw Nr 92 - 3330- Poz. 583 

złożony dnia 9 września 1996 r. Sekretarzowi General
nemu Organizacji Narodów Zjednoczonych jako depo
zytariuszowi powyższego statutu dokument ratyfika
cyjny Rzeczypospo litej Polskiej do tego statutu. 

Zgodnie z postanowieniem art. 21 ust. 2 wskazane
go wyżej statutu wszedł on w życie w stosunku do Pol
ski dnia 9 października 1996 r. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co nastę
puje: 

1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 powyższego statutu 
wszedł on w życie dnia 3 lutego 1994 r., a następujące 
państwa stały się jego stronami, składając dokumenty 
ratyfikacyjne, przyjęcia bądź przystąpienia w n iżej po
danych datach: 

Afganistan 
Algieria 
Argentyna 
Bangladesz 
Bhutan 
Brazylia 
Bułgaria 

Chile 
Chiny 
Chorwacja 
Egipt 
Ekwador 
Federacja Rosyjska 
Indie 
Irak 
Jugosławia 

Kolumbia 
Kostaryka 
Kuba 
Kuwejt 
była Jugosłowiańska 

Republika Macedonii 
Maroko 
Mauritius 
Meksyk 
Nigeria 
Pakistan 
Panama 
Peru 
Rumunia 
Senegal 
Słowacja 
Słowenia 

Sri Lanka 
Sudan 
Tunezja 
Turcja 
Urugwaj 
Wenezuela 
Węgry 

Wietnam 
Włochy 

dnia 6 lipca 1988 r. 
dnia 11 września 1987 r. 
dnia 8 maja 1990 r. 
dnia 18 lipca 1996 r. 
dnia 7 maja 1985 r. 
dnia 9 marca 1990 r. 
dnia 23 czerwca 1986 r. 
dnia 27 kwietnia 1994 r. 
dnia 13 kwietnia 1992 r. 
dnia 26 sierpnia 1993 r. 
dnia 13 stycznia 1987 r. 
dnia 26 paździe rnika 1994 r. 
dnia 30 listopada 1992 r. 
dnia 9 lipca 1985 r. 
dnia 19 lutego 1985 r. 
dnia 18 marca 1987 r. 
dnia 3 marca 1997 r. 
dnia 11 paździ ernika 1996 r. 
dnia 30 stycznia 1986 r. 
dnia 21 paździe rnika 1986 r. 

dnia 27 kwietnia 1994 r. 
dnia 28 czerwca 1990 r. 
dnia 5 stycznia 1989 r. 
dnia 21 stycznia 1988 r. 
dnia 13 marca 1991 r. 
dnia 5 kwietnia 1994 r. 
dnia 12 sierpnia 1986 r. 
dnia 6 stycznia 1995 r. 
dnia 5 grudnia 1995 r. 
dnia 4 maja 1985 r. 
dnia 13 stycznia 1998 r. 
dnia 28 grudnia 1994 r. 
dnia 1 październi ka 1993 r. 
dnia 21 października 1991 r. 
dnia 20 września 1990 r. 
dnia 10 stycznia 1989 r. 
dnia 5 grudnia 1995 r. 
dnia 15 października 1985 r. 
dnia 13 stycznia 1987 r. 
dnia 15 kwietnia 1993 r. 
dnia 20 września 1990 r. 

2. Podczas składania dokumentów ratyfikacyjnych 
wymienione niżej państwa złożyty następujące zastrze
żenia i oświadczenia : 

CHILE 

Zastrzeżenia: 

(a) Rząd Chile składa ninieJszym zastrzeżenie do 
postanowienia art. 13 ust. 3 Statutu, ponieważ według 
chilijskiej Konstytucji oraz prawa wewnętrznego wła

sność oraz aktywa należące do Centrum mogą zostać 
wywłaszczone na mocy prawa powszechnego lub 
przepisów szczególnych zezwa l ających na takie wy
właszczenie, z powołaniem się na zasady dobra pu
blicznego bądź interesu narodowego zgodnie z usta
wowym określeniem. 

(b) Rząd Chile składa niniejszym zastrzeżenie do 
postanowień art. 13 ust. 5, 6 i 7 Statutu ze wskazaniem, 
że przywileje oraz immunitety będą przyznawane 
przedstawicielom oraz pracownikom i ekspertom Cen
trum zgodnie z przepisami powyższych ustępów, z wy
jątkiem przypadków, gdy takie osoby posiadają oby
watelstwo chilijskie. 

KOLUMBIA 

Oświadczenia: 

1. Dziafalność zakfadów pilotażowych na teryto
rium kolumbijskim 

Odnośnie do zakresu stosowania art. 3(a) Statutu, 
który dotyczy działalności zakładów pilotażowych 
w dziedzinie inżynierii genetycznej i biotechnologii
kiedy zakłady takie zostaną utworzone na terytorium 
kolumbijskim - ich działalność nie może naruszać 
obowiązujących w Kolumbii przepisów dotyczących 
zarządzan ia zasobami genetycznymi, bezpieczeństwa 
biologicznego, ochrony życia, zdrowia, produkcji żyw
ności oraz integralności kulturowej społeczn ości 
rdzennej, czarnej i chłopskiej. 

2. Zadania Rady Zarządzającej 

Odnośnie do zakresu stosowania art. 6 ust. 2(a), 
który stanowi, że Rada Zarządzająca określa ogólne 
kierunki działania i zasady działalności Centrum, nale
ży rozumieć, że stosowanie tego przepisu w Kolumbii 
nie będzie naruszać przepisów prawa krajowego, po
nadnarodowego i międzynarodowego, dotyczących 
bezpieczeństwa biologicznego, zarządzania zasobami 
genetycznymi i ochrony zróżnicowania biologicznego, 
etn icznego i kulturowego, a także ochrony życia, zdro
wia i produkcji żywności. 

3. Uprawnienia Rady Doradców Naukowych 

Ponadto Rząd Republiki Kolumbii składa następu
jące oświadczenie odnośni e do zadań Rady Doradców 
Naukowych określonych w art. 7 ust. 4(e) Statutu, na
dającym jej uprawnienia do zatwie rdza nia przepisów 
bezpieczeństwa dla Centrum, czyli, innymi słowy, prze
pisów bezpieczeństwa obowiązujących w tra kcie prac 
badawczych zatwierdzonych przez Radę Doradców Na
ukowych. Stosowanie powyższych przepisów w Ko
~umbii nie może się odbywać z naruszeniem obowiązu
Jących w Kolumbii przepisów dotyczących zarządzania 
zasobami genetycznymi, bezpieczeństwa biologiczne-
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go i ochrony zróżnicowania biologicznego, etnicznego 
i kulturowego, a także ochrony życia, zdrowia i produk
cji żywności. 

4. Prawa do wfasności intelektualnej i patenty 

Odnośnie do art. 6 ust. 2(e), który stanowi, że jed
nym z zadań Rady Zarządzającej jest "Ustanawiać( ... ) 
zasady regulujące prawa patentowe, licencyjne, au
torskie i inne dotyczące własności intelektualnej, 
łącznie ze sprawami przekazywania wyników prac 
badawczych prowadzonych w Centrum", Rząd Repu
bliki Kolumbii stwierdza, że powyższe uprawnienia 
Rady Zarządzającej muszą być wykonywane 
z uwzględnieniem i poszanowaniem obowiązujących 
przepisów krajowych, ponadnarodowych i między
narodowych, dotyczących własności przemysłowej 
i intelektualnej, a w szczególności praw mniejszości 
narodowych i kulturowych do produktów uzyska
nych dzięki ich wiedzy. 

Powyższe oświadczenie rozciąga się także 
na art. 14 ust. 2 Statutu, który stanowi, że Centrum jest 
właścicielem praw autorskich i patentowych związa 

nych z wszelkimi pracami wykonanymi lub ulepszenia
mi uzyskanymi przez Centrum; innymi słowy, z praw 
tych należy korzystać z uwzględnieniem i poszanowa
niem obowiązujących przepisów krajowych, ponadna
rodowych i międzynarodowych dotyczących własno
ści przemysłowej i intelektualnej, a w szczególności 
praw mniejszości narodowych i kulturowych do pro
duktów uzyskanych dzięki ich wiedzy. 

· Na skut!'lk powy~szych deklara.cji Rząd Rept.~bliki 
Ko.lur'nbri oświadcza, że art. 14 ust. 3, dotyczący stoso
wanej przez Centrum zasady uzyskiwania patentów lub 
udziałów w patentach na wyniki z zakresu inżynierii ge
netycznej i biotechnologii, uzyskane dzięki progra
mom realizowanym przez Centrum, będą miały zasto
sowanie w Kolumbii pod warunkiem przestrzegania 
obowiązujących zasad wynikających z krajowych, po
nadnarodowych i międzynarodowych przepisów doty
czących własności przemysłowej i intelektualnej; Rząd 
Republiki Kolumbii oświadcza w szczególności, że za
kres stosowania ustępów art. 14 niniejszego dokumen
tu uznaje się za ograniczony następującymi warunka
mi: 

"Centrum nie może nabyć jakichkolwiek praw do 
prac wykonanych ani ulepszeń uzyskanych na podsta
wie kolumbijskiego materiału biologicznego ani ge
netycznego, jeżeli takie ulepszenie lub produkt należy 
do wymienionych wart. 6 i 7 Decyzji nr 344 z 1993 r. 
Komisji Porozumienia z Cartageny lub, ogólnie bio
rąc, jest sprzeczne z zasadami określonymi w Decy
zjach nr 344 i 345 Porozumienia z Cartageny z 1993 r." 
oraz 

"Centrum nie może opatentować ani korzystać 
z żadnych praw co do wynalazków dokonanych dzię
ki tradycyjnej wiedzy, zastosowaniu lub wykorzysta
niu zasobów biologicznych lub genetycznych, uzyska
nych przez kolumbijskie społeczności ludności czar
nej, rdzennej lub chłopskiej, wyjąwszy przypadki, 
w których społeczności narodowe, za powszechną 
zgodą i po uiszczeniu opłat wymaganych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zrzekną się odnośnych 
praw" . 

Ponadto Rząd Republiki Kolumbii pragnie wskazać, 
odnośnie do art. 14 ust. 4, dotyczącego dostępu Człon
ków Centrum, a także krajów rozwijających się nie bę
dących Członkami Centrum, do praw do własności in
telektualnej w zakresie wyników prac badawczych Cen
trum, że wykładnia tego przepisu musi uwzględniać za
sady słuszności i wzajemności regulujące stosunki 
międzynarodowe Kolumbii. Republika Kolumbii uzna
je w szczególności, że w przypadku gdy prawa takie 
stanowią wynik badań przeprowadzonych w oparciu 
o kolumbijski materiał biologiczny lub genetyczny, Ko
lumbii powinien przysługiwać dostęp do nich na szcze
gólnie korzystnych zasadach. 

5. Stan prawny, przywileje i immunitety 

Odnośnie do art. 13 ust. 2 Statutu, który stanowi, że 
w stosunku do majątku Centrum przysługuje immuni
tet od wszelkiego rodzaju postępowania prawnego, 
wyjąwszy przypadki, w których wyraźnie uchyli ono 
swój immunitet, i to jedynie w takim zakresie, w jakim 
to uczyni, Rząd Republiki Kolumbii uznaje ten przepis 
pod warunkiem, że w przypadku sporu prawnego po
między osobą zamieszkałą na jej terytorium a Cen
trum, w którym to drugie występuje jako osoba pry
watna lub na zasadach określonych w prawie krajo
wym lub ponadnarodowym, istnieje możliwość odwo
łania się do mechanizmów sądowych ustanowionych 
na mocy krajowego i międzynarodowego porządku 
prawnego, tak aby konflikt taki mógł zostać rozstrzy
gtlLęty zgodJ1je z prai(Vem obowiązującyiT) na teryto-; 
rium kolumbijskim. · · · 

Odnośnie do postanowień ust. 3 ww. artykułu, 
który dotyczy nienaruszalności pomieszczeń Cen
trum i stanowi, że niezależnie od ich lokalizacji przy
sługuje w stosunku do nich immunitet od rewizji, re
kwizycji, konfiskaty, wywłaszczenia i wszelkich in
nych form ingerencji, wynikających z czynności czy 
to organów wykonawczych, czy też administracyj
nych, sądowych lub ustawodawczych, Republika Ko
lumbii pragnie wskazać, że postanowienie to nie sta
nowi dla władz kolumbijskich przeszkody w ustano
wieniu skutecznych mechanizmów kontroli i nadzo
ru, które umożliwią Państwu wypełnianie ciążącego 
na nim obowiązku kontroli przestrzegania krajo
wych, ponadnarodowych i międzynarodowych prze
pisów dotyczących bezpieczeństwa biologicznego 
i ochrony zasobów naturalnych, zróżnicowania kul
turowego, życia, zdrowia i produkcji żywności na te
rytorium kolumbijskim , od którego Państwo nie mo
że się uchyla ć. 

KUBA 

Zastrzeżenie : 

Rząd Republiki Kuby przedkład:::. zdecydowane za
strzeżenie do postanowień art. 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu 
Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej 
i Biotechnologii, ponieważ uważa, że przepisy powyż
szych ustępów kolidują z przepi sami art. 4. Konwencji 
paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 
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20 marca 1883 r., której Kuba jest stroną, a ustawodaw
stwo kubańskie zabezpiecza przestrzeganie postano
wień tej konwencji . 

MEKSYK 

Zgodnie z art. 19 Konwencji paryskiej o ochronie 
własności przemysłowej z 1967 r. Meksykańskie Stany 
Zjednoczone oświadczają, że będą stosować general
ną zasadę prawa autorskiego ustanowioną przez organ 
zarządzający Międzynarodowego Centrum Inżynierii 

Genetycznej i Biotechnologii w takim zakresie, w jakim 
odpowiadać to będzie zasadom ustalonym w powyż
szej Konwencji paryskiej . 

WŁOCHY 

Oświadczenie: 

Podczas wykonywania Protokołu o siedzibie Cen
trum postanowienia art. 13 ust. 2 i 9 Statutu będą sto
sowane w granicach odpowiednich norm włoskiego 
systemu prawnego. 

3. Informacje o państwach, które w terminie póź
niejszym staną się stronami powyższego statutu, moż
na uzyskać w Departamencie Prawno-Traktatowym Mi
nisterstwa Spraw Zagranicznych. 

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek 
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UMOWA 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu ekwiwalencji 
w szkolnictwie wyższym, 

sporządzona w Warszawie dnia 23 lipca 1997 r. 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Fe
deralnej Niemiec, 

w duchu przyjaznych stosunków między obu Pań 

stwami, 

na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypo
spolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Nie
miec o współpraey kulturalnej z dnia 14 lipca 1997 r., 

zgodnie z artykułem 25 ustęp 2 Traktatu z dnia 
17 czerwca 1991 r. zawartego pomiędzy Rzecząpospo

litą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, 

pragnąc rozwijać współpracę między Umawiający
mi się Stronami na polu nauki i edukacji oraz w celu 
ułatwienia studentom obu Państw kontynuacji stu
diów w kraju partnera, 

ze świadomością tego, co d la obu Państw w szkol 
nictwie wyższym wspólne, 

uzgodniły, co następuje: 

Artykuł 1 

(1) "Szkołą wyższą" w rozumieniu niniejszej umowy 
jest każda instytucja w Rzeczypospolitej Polskiej i Repu
blice Federalnej Niemiec, której w myśl przepisów 
prawnych danego Państwa przyznano status szkoły 
wyższej. Szkoły wyższe, do których się niniejsza umowa 
odnosi, są wyliczone w obydwu wykazach załączonych 
do niniejszej umowy jako załącznik nr 1 i załącznik nr 3. 
Działająca na podstawie artykułu 7 Stała Komisja Eks
pertów może te wykazy zmieniać za obopólną zgodą. 

(2) Niniejsza umowa dotyczy kontynuacji studiów, 
studiów uzupełniających i podyplomowych, przewo
dów doktorskich oraz używania tytułów i stopni nauko
wych. Nie dotyczy ona studiów o regulaminowym cza
sie trwania poniżej trzech lat. 

(3) Niniejsza umowa znajduje zastosowanie także 
wtedy, gdy w Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie, 
związane z przewodem doktorskim, ma miejsce w nauko
wych instytutach badawczych uprawnionych do nada
wania stopnia doktora bądź doktora habilitowanego. In
stytuty te są wymienione w wykazie stanowiącym załącz
nik nr 2. Ustęp 1 zdanie 3 stosuje się odpowiednio. 

Artykuł 2 

(1) W celach zgodnych z postanowieniem artykułu 
ustęp 2 zalicza się bądź uznaje wzajemnie, na wnio

sek, odpowiednie okresy studiów, wyniki i egzaminy, 
stosownie do postanowień ustępów 2 do 7. Uznanie 
może się wiązać z warunkami, jeśli zamierzone studia 
tego wymagają. 

(2) Zaliczenie bądź uznanie okresu studiów, wyni
ków i egzaminów może nastąpić po dostarczeniu przez 
studentów zaświadczeń o uzyskanych wynikach, przy
pisanych dla tego okresu studiów. 

(3) Okres studiów, wyniki i egzaminy, zaliczone lub 
zdane w niemieckich szkołach wyższych, określonych 
w artykule 1 ustęp 1, w toku studiów, których ukończe
nie umożliwia bezpośrednio dopuszczenie do otwar
cia przewodu doktorskiego, uznane będą, na wniosek, 
na odpowiednich studiach w polskich szkołach wyż
szych, określonych w artykule 1 ustęp 1, w toku stu
diów, których ukończenie umożliwia bezpośrednio do
puszczenie do otwarcia przewodu doktorskiego. Do
datkowe wymagania w zakresie kwalifikacji z danego 
kierunku studiów będą odpowiednio uwzględnione, 
stosownie do uregulowań dotyczących danej szkoły 
wyższej. 

(4) Okres studiów, wyniki i egzaminy, zaliczone lub 
zdane w polskich szkołach wyższych określonych w ar
tyku le 1 ustęp 1, na studiach magisterskich albo innych 
równoważnych, których ukończenie umożliwia bezpo-
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235 - Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązu-

jącej art. 24 ust. 3 i art. 28 w zakresie dotyczącym art . 24 ust. 3 ustawy o restrukturyzacji 
finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw . . . . . 1255 

236 - Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dn ia 26 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązu -
jącej art. 8 ust. 2 ustawy o zasadach przekazywani a za kładowych budynków mieszkalnych 
przez przedsiębiorstwa państwowe . . . . . . . . . . . . . . 1256 

237 - Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązu-
jącej art. 35 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1995 1256 

225 
USTAWA 

z dnia 29 lutego 1996 r. 

o ratyfikacji Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii. 

Art. 1. Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
Polskiej do ratyfikowania Statutu Międzynarodowego nia . 
Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, spo-
rządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 



Warszawa, W września 2016 r. 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.1081.2016 / 5/AM 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu u~awy o wypowiedzeniu Statutu 

Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w 
Madrycie dnia 13 września 1983 r., wyrażona przez ministra właściwego do spraw 

członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Projekt ustawy o wypowiedzeniu nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

TARZ STAll! i. 
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