Warszawa, 8 czerwca 2015 r.

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw
Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r.
(druk nr 923)

I.

Cel i przedmiot ustawy
Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 27 maja 2015 r. ustawy jest wyrażenie przez

Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji
Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu
19 października 1953 r.
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji jest organizacją międzynarodową,
która podejmuje działania dotyczące promowania współpracy międzynarodowej w zakresie
migracji, pomocy humanitarnej dla uchodźców i innych kategorii migrantów potrzebujących
takiej pomocy, wspierania dobrowolnych powrotów do krajów pochodzenia imigrantów
przebywających

nielegalnie,

promocji

międzynarodowego

prawa

migracyjnego

i wypracowywania zaleceń dotyczących polityki migracyjnej.
Polska przystąpiła do Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w 1992 r.
Organizacja działa na podstawie Konstytucji przyjętej w dniu 19 października 1953 r.,
do której w 1989 r. i 1998 r. wprowadzano poprawki.
Konstytucja reguluje kwestie związane ze statusem i funkcjonowaniem organizacji, tj.
cele i funkcje organizacji, jej siedzibę i organy, warunki uzyskania członkostwa oraz
zagadnienia finansowe. W świetle art. 22 Konstytucji organizacja posiada osobowość prawną.
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Konstytucja reguluje także:
– wysokość składki członkowskiej uiszczanej przez dane państwo członkowskie, która
musi być zatwierdzona zarówno przez Radę, jak i to państwo, zgodnie z jego procedurami
konstytucyjnymi (art. 2 lit. b),
– zasady utraty prawa do głosowania przez państwo członkowskie, które zalega
z zapłaceniem składki członkowskiej przez dwa kolejne lata; utrata prawa do głosowania
stanie się wiążąca po roku od przekazania Radzie informacji o niezapłaceniu składki, jeżeli
dane państwo członkowskie nie ureguluje zaległości; Rada może jednakże w drodze
głosowania zwykłą większością głosów utrzymać lub przywrócić prawo głosu, jeżeli
stwierdzi, że zwłoka w uregulowaniu składki wynika z przyczyn niezależnych od państwa
(art. 4),
– określenie możliwości ponownej elekcji Dyrektora i jego Zastępcy na kolejną
kadencję (art. 13).
Zdaniem projektodawców, skutkiem ratyfikacji Konstytucji będzie wzmocnienie pozycji
Polski jako członka organizacji. Składka wnoszona przez członków organizacji pokrywana
jest z części budżetu ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Związanie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową Konstytucją nastąpi przez jej
ratyfikację za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, tj. w trybie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
14 kwietnia 2000 r o umowach międzynarodowych, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3
Konstytucji RP.
II.

Przebieg prac legislacyjnych
Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 27 maja 2015 r. Ustawa pochodzi

z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 3337). Prace nad ustawą prowadziły Komisja
Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych, które przedstawiły wspólne
sprawozdanie (druk sejmowy nr 3381). Ustawa została uchwalona w brzmieniu zawartym w
projekcie.
Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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