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BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 17 października 2019 r.  

Opinia o ustawie o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy 

Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r 

 (druk nr 1331) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy 

Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD), sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r., 

zwanego dalej „Porozumieniem”. 

Obecnie w skład IFAD wchodzi 176 państw członkowskich o różnym poziomie rozwoju 

społeczno-gospodarczego (kraje rozwijające się oraz kraje o średnich i wysokich dochodach) 

ze wszystkich regionów świata. 

Głównym celem działalności IFAD jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, 

poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności w należących do 

IFAD krajach rozwijających się przez udzielanie im wsparcia finansowego na 

preferencyjnych warunkach, w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem organizacji 

międzynarodowych. 

Działania IFAD są finansowane przede wszystkim z dobrowolnych wkładów państw 

członkowskich do budżetu IFAD, spłat pożyczek, dochodów z inwestycji i specjalnych wpłat 

ze strony państw trzecich niebędących członkami IFAD. Inne źródła finansowania obejmują: 

kredyty państwowe, a ostatnio coraz częściej kredyty preferencyjne i pożyczki na 

międzynarodowych rynkach kapitałowych. 
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Członkostwo w IFAD umożliwi Polsce zwiększenie zaangażowania w międzynarodową 

współpracę w dziedzinie rolnictwa i promocję polskiego rolnictwa, w tym w szczególności: 

1) transfer polskich technologii w sektorze rolnym do krajów rozwijających się, 

2) wymianę know-how z innymi krajami wysokorozwiniętymi świadczącymi pomoc 

rozwojową, 

3) dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy IFAD w celu realizacji krajowych celów 

rozwojowych, 

4) wzmocnienie wpływu na realizację priorytetowych działań na rzecz globalnego 

rozwoju, 

5) zwiększenie uczestnictwa podmiotów polskiego sektora prywatnego w procesach 

rozwojowych w krajach rozwijających się (m.in. przez inwestycje infrastrukturalne w 

rolnictwie oraz sprzedaż maszyn rolniczych), 

6) promocję polskiego rolnictwa wśród krajów systemu Narodów Zjednoczonych, 

7) zatrudnienie polskich obywateli w IFAD (o zatrudnienie w IFAD mogą się ubiegać 

jedynie obywatele krajów członkowskich IFAD). 

Przystąpienie Polski do IFAD będzie polegało na ratyfikacji Porozumienia 

ustanawiającego IFAD. Ratyfikacja porozumienia wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w 

ustawie. Zgodnie bowiem z art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie 

wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 86. posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3750). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych, które nie 

wprowadziły poprawek do projektu. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu tożsamym z projektem. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Michał Gil 

Główny legislator 


