
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-91-92, fax 22 694-91-06, e-mail: Miroslaw.Reszczynski@senat.gov.pl 

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej 

Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. 

(druk nr 700) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii 

Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.  

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) została powołana dnia 

26 stycznia 2009 r. Jej ustanowienie było podyktowane potrzebą promowania 

wszechstronnego i zrównoważonego wykorzystania energii odnawialnej. Priorytetowym 

kierunkiem działań IRENA jest pomoc krajom uprzemysłowionym oraz rozwijającym się 

w dalszym zrównoważonym rozwoju technologii wykorzystujących odnawialne źródła 

energii. Polska jest członkiem Agencji od dnia 5 maja 2010 r. Obecnie w skład IRENA 

wchodzi 128 państw oraz Unia Europejska (stan na dzień 6 marca 2014).  

Podczas III posiedzenia Zgromadzenia Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, 

które odbyło się w dniach 13–14 stycznia 2013 r., 85 członków ( w tym Polska) przyjęło tekst 

Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, 

zwanej w dalszej części „Umową”, opierający się na Konwencji o przywilejach 

i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych w dniu 21 listopada 1947 r. 

W myśl uzasadnienia do przedmiotowej ustawy, prawidłowe funkcjonowanie 

i wypełnianie zadań przez Agencję jest możliwe tylko wtedy, gdy uprawnienia przewidziane 

w Umowie przestrzegane będą w skali globalnej. Dlatego uznaje się za celową jej ratyfikację 

przez Rzeczpospolitą Polską. 
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Umowa zapewnia Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej osobowość prawną 

oraz zdolność do czynności prawnych (art. 2), a także szeroki zestaw przywilejów 

o charakterze majątkowym (art. 3), jak również w zakresie prowadzenia oficjalnej 

korespondencji (art. 4). Wśród nich należy wskazać w szczególności: nietykalność 

pomieszczeń Agencji, nietykalność archiwów oraz dokumentów, swobodę dysponowania 

własnymi funduszami, zwolnienie z podatków bezpośrednich oraz restrykcji importowych, 

prawo do używania kodów i szyfrów.  

W celu umożliwienia sprawnego funkcjonowania Agencji, Umowa przewiduje 

przyznanie szeregu przywilejów i immunitetów określonym kategoriom osób, których 

działalność jest niezbędna do prawidłowej realizacji zadań: przedstawicielom państw 

członkowskich (art. 5), urzędnikom (art. 6) oraz ekspertom (art. 7).  

Umowa przewiduje także rozwiązania w zakresie nadużywania przywilejów (art. 8), 

ułatwień w podróży (art. 9), a także rozwiązywania sporów (art. 10). 

Podstawową różnicą po ratyfikacji Umowy będzie zwolnienie IRENA z podatków 

bezpośrednich oraz opłat celnych, a także przyznanie immunitetu jurysdykcyjnego tej 

organizacji.  

W ramach immunitetu jurysdykcyjnego własność IRENA bez względu na lokalizację 

będzie chroniona od wszelkich form przymusu administracyjnego, konfiskaty lub 

wywłaszczenia, jak również od wszelkich form ograniczeń administracyjnych lub sądowych. 

W zakresie korespondencji Umowa przewiduje prawo Agencji do stosowania szyfrów 

oraz wysyłania i otrzymywania korespondencji kurierem lub w opieczętowanych przesyłkach, 

do których stosowane są takie same przywileje i immunitety, jak wobec kurierów i przesyłek 

dyplomatycznych.  

W odniesieniu do przywilejów i immunitetów dotyczących przedstawicieli krajów 

członkowskich, personelu organizacji oraz ekspertów – należy podkreślić, iż mają one 

ograniczony zakres, niezbędny do wykonywania czynności służbowych. 

Zakres przyznanych przywilejów i immunitetów jest zróżnicowany w zależności od 

kategorii ich adresatów, wśród których należy wskazać m.in.: immunitet chroniący przed 

aresztowaniem bądź zatrzymaniem oraz przed zajęciem bagażu osobistego, nietykalność 

względem wszelkich dokumentów i pism, zwolnienie z ograniczeń imigracyjnych, ułatwienia 

w zakresie ograniczeń związanych z walutami. Ponadto urzędnicy wskazani przez dyrektora 

generalnego Agencji i zatwierdzeni przez danego członka są zwolnieni z obowiązku odbycia 
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służby wojskowej, zaś powołanie innych urzędników może być tymczasowo odroczone 

w celu uniknięcia zakłóceń w kontynuowaniu ich niezbędnej pracy. 

Realizacja postanowień Umowy nie będzie miała negatywnego wpływu na 

dotychczasowe stosunki gospodarcze, społeczne i polityczne.  

Umowa może dotyczyć obywateli polskich, w przypadku sprawowania przez nich 

funkcji urzędowych na rzecz Agencji 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nie przewiduje się także zmian w polskim 

prawie w związku z wejściem Umowy w życie. 

Z uwagi na fakt, że postanowienia umowy zawierają normy, które dotyczą wolności, 

praw i obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji RP oraz spraw uregulowanych 

w ustawie m. in. z zakresu prawa karnego, prawa finansowego, w tym podatkowego, prawa 

o cudzoziemcach, prawa celnego (art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji RP) zasadnym jest, aby 

związanie się Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową Umową nastąpiło w drodze ratyfikacji, 

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji RP. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2514). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie 

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

 

III. Uwaga szczegółowa  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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Legislator 


