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Opinia do ustawy 

o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku 

Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. 

(druk nr 118) 

 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu 

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. 

(określanej w dalszej części opinii jako „Umowa”). 

W dniu 30 września 2011 r. Rada Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy 

i Rozwoju podjęła uchwały nr 137 i nr 138 przewidujące zmiany w art. 1 i art. 18 Umowy. 

Uchwała nr 137 ma na celu określenie nowych granic geograficznych mandatu Europejskiego 

Banku Odbudowy i Rozwoju poprzez wprowadzenie do Umowy przepisu poszerzającego 

obszar działalności Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o kraje Południowego i 

Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego. Natomiast uchwała nr 138 zmierza do 

umożliwienia wykorzystania Funduszy Specjalnych w krajach odbiorcach oraz potencjalnych 

krajach odbiorcach (kraj będzie mógł uzyskać status potencjalnego kraju odbiorcy po 

zatwierdzeniu przez Radę Gubernatorów większością głosów nie mniejszą niż dwie trzecie 

liczby Gubernatorów posiadających nie mniej niż trzy czwarte całkowitej liczby głosów 

przysługujących członkom).  

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych zmiana zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej dotycząca 
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umowy ratyfikowanej za zgodą, o której mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji, wymaga 

uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 11 maja 2012 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 194). Projekt ustawy był przedmiotem prac 

sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Na etapie prac 

w Sejmie wprowadzono zmiany w zakresie tytułu ustawy oraz art. 1. Zmierzały one przede 

wszystkim do skorelowania projektu ustawy z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. 

o umowach międzynarodowych, dotyczącymi zmiany zakresu obowiązywania umowy 

międzynarodowej.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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Legislator 


