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SENATU
BI U RO L EGI S L A C YJNE

Warszawa, 13 września 2019 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych
(druk nr 1298)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Zasadniczym celem ustawy jest umożliwienie tworzenia przez Polski Instytut Spraw

Międzynarodowych (PISM) oddziałów zamiejscowych, działających jako wyodrębnione
jednostki organizacyjne lub komórki organizacyjne Instytutu, w tym mające siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmiotów zależnych, działających jako jednostki
organizacyjne mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarówno oddziały zamiejscowe jak i podmioty zależne będą mogły być tworzone za
uprzednią zgodą Prezesa Rady Ministrów.
Podstawowym celem funkcjonowania oddziałów i podmiotów zagranicznych PISM
byłaby realizacja zadań określonych w art. 2 ustawy o PISM, w tym:
1)

upowszechnianie wiedzy o polskiej perspektywie stosunków międzynarodowych
w środowisku eksperckim i dyplomatycznym m.in. poprzez udział polskich mówców
w konferencjach, seminariach eksperckich i naukowych;

2)

gromadzenie informacji istotnych z punktu widzenia kształtowania polskiej polityki
zagranicznej i prowadzania badań i analiz wspierających prowadzenie tej polityki;

3)

utrzymywanie kontaktów z miejscowymi środowiskami eksperckimi, naukowymi
i opiniotwórczymi.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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II.

Przebieg prac legislacyjnych
Projekt ustawy pochodził z przedłożenia poselskiego (druk sejmowy nr 3689).

Marszałek Sejmu skierował powyższy projekt do Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja po
przeprowadzeniu pierwszego czytania projektu oraz jego rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu
9 sierpnia 2019 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk
sejmowy nr 3754). Na etapie prac w Komisji nie wprowadzono do projektu istotnych
merytorycznych zmian. Sejm uchwalił ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

III.

Uwaga ogólna
W związku z uchwaleniem przez Sejm na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.

ustawy – Prawo zamówień publicznych, należy zwrócić uwagę, że dodawane nowelą
przepisy art. 7b ust. 6 oraz art. 7c ust. 5 ustawy o Polskim Instytucie Spraw
Międzynarodowych, które zawierają odesłania do aktualnie obowiązującej ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, będą musiały zostać znowelizowane.
W myśl ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, nowa
regulacja wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Jednocześnie utraci moc aktualnie obowiązująca
ustawa – Prawo zamówień publicznych, zaś odesłania do tego aktu normatywnego w ustawie
o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych staną się bezprzedmiotowe.
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