Projekt
U S T AWA
z dnia
o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Mi dzynarodowej Agencji Energii
Odnawialnej, sporz dzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.
Art. 1. Wyra a si zgod na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Mi dzynarodowej Agencji Energii
Odnawialnej, sporz dzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

04/84rch

UZASADNIENIE

1. Potrzeba i cel zwi zania Rzeczypospolitej Polskiej umow mi dzynarodow
Mi dzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) zosta!a powo!ana dnia 26 stycznia
2009 r. Jej ustanowienie by!o podyktowane potrzeb

promowania wszechstronnego

i zrównowa onego wykorzystania energii odnawialnej. Priorytetowym kierunkiem dzia!a
IRENA jest pomoc krajom uprzemys!owionym oraz rozwijaj cym si

w dalszym

zrównowa onym rozwoju technologii wykorzystuj cych odnawialne ród!a energii. Polska
jest cz!onkiem Agencji od dnia 5 maja 2010 r. i aktywnie anga uje si w jej rozwój. Obecnie
(stan na 06.03.2014) w sk!ad IRENA wchodzi 128 pa stw oraz Unia Europejska.
Podczas III posiedzenia Zgromadzenia Mi dzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej
(13–14 stycznia 2013 r.) 85 cz!onków jednomy lnie przyj !o tekst Umowy o przywilejach
i immunitetach Mi dzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej. Maj c na uwadze fakt,
i opiera si on na Konwencji ws. Przywilejów i Immunitetów, przyj tej przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 21 listopada 1947 r., przedstawiciel RP, po
uzyskaniu wcze niejszej aprobaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych (pismo z dnia
27 czerwca 2011 r.; DPT-4012/09/11/105886/MJ/109411), tak e opowiedzia! si za jego
przyj ciem.
Prawid!owe funkcjonowanie i wype!nianie zada przez Agencj jest mo liwe tylko wtedy,
gdy uprawnienia te przestrzegane b d w skali globalnej. Dlatego uznaje si za celow
ratyfikacj ww. Umowy przez Rzeczpospolit Polsk .
2. Ró nice mi dzy dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym
Umowa o przywilejach i immunitetach Mi dzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej
zawiera 12 artyku!ów (41 Sekcji), w których okre lone zosta!y przywileje i immunitety
Agencji oraz osób, których funkcje s zwi zane z jej dzia!alno ci . Umowa zapewnia Agencji
osobowo

prawn oraz zdolno

do czynno ci prawnych (art. 2), a tak e szeroki zestaw

przywilejów o charakterze maj tkowym (art. 3) oraz w zakresie prowadzenia oficjalnej
korespondencji (art. 4). W ród nich nale y wskaza m.in.: nietykalno
nietykalno

pomieszcze Agencji,

archiwów oraz dokumentów, swobod dysponowania w!asnymi funduszami,

zwolnienie z podatków bezpo rednich oraz restrykcji importowych, prawo do u ywania
kodów i szyfrów.

W celu umo liwienia sprawnego funkcjonowania Agencji, Umowa przewiduje przyznanie
szeregu przywilejów i immunitetów okre lonym kategoriom osób, których dzia!alno

jest

niezb dna do prawid!owej realizacji zada : przedstawicielom pa stw cz!onkowskich (art. 5),
urz dnikom (art. 6) oraz ekspertom (art. 7). Zakres przyznanych przywilejów i immunitetów
jest zró nicowany w zale no ci od kategorii ich adresatów, a w ród nich nale y wskaza
m.in.: immunitet chroni cy przed aresztowaniem b d zatrzymaniem oraz przed zaj ciem
baga u osobistego, nietykalno
z ogranicze

wzgl dem wszelkich dokumentów i pism, zwolnienie

imigracyjnych, u!atwienia w zakresie ogranicze

zwi zanych z walutami.

Ponadto urz dnicy wskazani przez dyrektora generalnego Agencji i zatwierdzeni przez
danego cz!onka s zwolnieni z obowi zku odbycia s!u by wojskowej. Natomiast powo!anie
pozosta!ych urz dników mo e by

tymczasowo odroczone w celu unikni cia zak!óce

w kontynuowaniu ich niezb dnej pracy. Dodatkowo Umowa przewiduje rozwi zania
w zakresie nadu ywania przywilejów (art. 8), u!atwie

w podró y (art. 9), a tak e

rozwi zywania sporów (art. 10).
3. Wskazanie przewidywanych skutków spo!ecznych,

gospodarczych, finansowych,

politycznych i prawnych, zwi zanych z wej ciem w ycie umowy mi dzynarodowej, wraz
z okre leniem róde! finansowania
Zwi zanie si Umow nie spowoduje konieczno ci dokonania zmian w obowi zuj cym
ustawodawstwie ani obci enia finansowego pa stwa. Nie poci gnie te za sob

adnych

skutków gospodarczych i spo!ecznych. Umowa mo e dotyczy obywateli polskich, o ile
sprawowa

oni b d

funkcje urz dowe na rzecz Agencji. Pod wzgl dem politycznym

przyst pienie Polski do Umowy wzmocni jej pozycj zarówno w ramach Mi dzynarodowej
Agencji Energii Odnawialnej, jak i na wiecie.
4. Wyja nienie wyboru trybu zwi zania Rzeczypospolitej Polskiej umow mi dzynarodow
Zgoda cz!onka na bycie zwi zanym postanowieniami Umowy udzielana jest w drodze
zdeponowania u dyrektora generalnego odpowiedniego instrumentu wyra aj cego jej
ratyfikacj , przyj cie, zatwierdzenie b d te przyst pienie do tej e Umowy. W tym celu
stosuje si odpowiednie przepisy dotycz ce ratyfikacji (rozdzia! 4) zawarte w ustawie z dnia
14 kwietnia 2000 r. o umowach mi dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z pó n. zm.).
Postanowienia Umowy zawieraj normy, które dotycz wolno ci, praw i obowi zków obywatelskich
okre lonych w Konstytucji oraz spraw uregulowanych w ustawie, m.in. z zakresu prawa karnego,
prawa finansowego, w tym podatkowego, prawa o cudzoziemcach, prawa celnego (art. 89
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ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). W zwi zku z powy szym zwi zanie
Umow powinno nast pi w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji, tzn. w trybie ratyfikacji
za uprzedni zgod wyra on w ustawie.
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Umowa o przywilejach i immunitetach
Mi dzynarodowej Agencji Energii
Odnawialnej

PREAMBU•A
Zwa ywszy, e Artyku! XIII punkt A Statutu Mi dzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej
przewiduje, i

na terytorium ka dego z Cz!onków Mi dzynarodowa Agencja Energii

Odnawialnej posiada!a b dzie tak

krajow

zdolno

prawn , jaka jest niezb dna do

wykonywania jej funkcji oraz realizowania jej celów; a tak e
Zwa ywszy, e Artyku! XIII punkt B Statutu Mi dzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej
przewiduje, i Cz!onkowie decyduj o przywilejach i immunitetach na podstawie oddzielnej
umowy,
Zgromadzenie, w drodze decyzji podj tej w dniu 13 stycznia 2013 roku, zatwierdzi!o
poni sz Umow i przedstawi!o j do ratyfikacji, przyj cia, zatwierdzenia b d przyst pienia
poszczególnym Cz!onkom Mi dzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej.

Artyku! I
DEFINICJE
Sekcja 1
W niniejszej Umowie:
(a) okre lenie „Statut” oznacza Statut Mi dzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej,
otwarty do podpisu podczas Konferencji Za!o ycielskiej Mi dzynarodowej Agencji Energii
Odnawialnej w Bonn, w Republice Federalnej Niemiec, w dniu 26 stycznia 2009 roku
i obowi zuj cy od dnia 8 lipca 2010 roku;
(b) okre lenie

„Agencja”

oznacza

Mi dzynarodow

Agencj

Energii

Odnawialnej

ustanowion na podstawie Statutu;
(c) okre lenie „Cz!onek” albo „Cz!onkowie” oznacza cz!onka albo cz!onków Agencji zgodnie
z Artyku!em VI Statutu;
(d) na potrzeby Artyku!u III niniejszej Umowy, okre lenie „maj tek, fundusze i aktywa”
obejmuje wszelki maj tek, fundusze i aktywa zarz dzane przez Agencj

w ramach

wykonywanych przez ni funkcji wskazanych w Statucie;
(e) na potrzeby Artyku!u V i Artyku!u VIII niniejszej Umowy, okre lenie „przedstawiciele
Cz!onków”

obejmuje

wszystkich

przedstawicieli,

zast pców,

technicznych oraz sekretarzy w ramach delegacji Cz!onków; oraz
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doradców,

ekspertów

(f) w sekcji 12, 13, 14 i 27 niniejszej Umowy, okre lenie „posiedzenia zwo!ane przez
Agencj ” oznacza posiedzenia: (1) Zgromadzenia i Rady, oraz (2) jakiejkolwiek konferencji
mi dzynarodowej zwo!anej przez Agencj ; a tak e (3) jakiejkolwiek komisji, podkomisji
b d grupy roboczej organów Agencji.

Artyku• II
OSOBOWO

PRAWNA

Sekcja 2
Agencja posiada osobowo

prawn . Posiada ona zdolno

do:

(a) zawierania umów;
(b) nabywania i zbywania w!asno ci zarówno ruchomo ci, jak i nieruchomo ci; a tak e
(c) wszczynania post powa prawnych.

Artyku• III
MAJ TEK, FUNDUSZE I AKTYWA
Sekcja 3
Agencja, jej maj tek i aktywa, bez wzgl du na to, gdzie si znajduj i w czyim s posiadaniu,
korzystaj z immunitetu jurysdykcyjnego, z wyj tkiem przypadków, kiedy w konkretnej
sprawie Zgromadzenie w sposób wyra ny zdecydowa!o o rezygnacji z immunitetu
przys!uguj cego Agencji. Przyjmuje si jednak, e zrzeczenie si immunitetu nie obejmuje
jakichkolwiek rodków egzekucyjnych.
Sekcja 4
Pomieszczenia Agencji s nietykalne. Maj tek oraz aktywa Agencji, bez wzgl du na to, gdzie
si znajduj i w czyim s posiadaniu, nie podlegaj przeszukaniu, rekwizycji, konfiskacie,
wyw!aszczeniu ani wszelkim innym formom ingerencji, niezale nie od tego, czy s one
skutkiem dzia!a wykonawczych, administracyjnych, s dowych lub ustawodawczych.
Sekcja 5
Archiwa Agencji oraz wszelkie nale ce do niej b d

znajduj ce si

dokumenty s nietykalne bez wzgl du na to, gdzie si znajduj .
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w jej posiadaniu

Sekcja 6
Nie podlegaj c ograniczeniom kontroli finansowej, przepisów prawa lub jakiegokolwiek
moratorium:
(a) Agencja mo e posiada fundusze, z!oto b d ró nego rodzaju waluty oraz prowadzi
rachunki bankowe w dowolnej walucie;
(b) Agencja mo e swobodnie przenosi fundusze, z!oto b d waluty z jednego pa stwa do
drugiego b d te w ramach danego pa stwa, a tak e wymienia jak kolwiek posiadan
walut na inn dowoln walut .
Sekcja 7
Agencja, korzystaj c ze swoich praw wynikaj cych z postanowie Sekcji 6 powy ej, b dzie
zwraca nale n uwag na wszelkie za alenia z!o one przez Cz!onków b d cych stron
niniejszej Umowy w takim zakresie, w jakim uznawa si b dzie, i skutek tych za ale nie
przyniesie szkody interesom Agencji.
Sekcja 8
Agencja, jej aktywa, dochody oraz innego rodzaju maj tek s :
(a)

zwolnione z wszelkich podatków bezpo rednich; przyjmuje si jednak, e Agencja nie

b dzie domaga si zwolnienia z podatków b d cych w rzeczywisto ci op!atami za us!ugi
u yteczno ci publicznej;
(b)

zwolnione z op!at celnych oraz zakazów i ogranicze

przywozu lub wywozu

w stosunku do przedmiotów importowanych b d eksportowanych przez Agencj do jej
u ytku s!u bowego; przyjmuje si jednak, e przedmioty importowane na podstawie tego
zwolnienia nie b d sprzedawane na terenie pa stwa, do którego zosta!y wwiezione, chyba e
na warunkach uzgodnionych z rz dem tego pa stwa;
(c) zwolnione z op!at celnych oraz zakazów i ogranicze w zakresie przywozu i wywozu
w stosunku do swoich publikacji.
Sekcja 9
Mimo i Agencja, co do zasady, nie b dzie domaga si zwolnienia z op!at akcyzowych
i podatków od sprzeda y wliczonych w cen

przedmiotów w!asno ci ruchomej lub

nieruchomej, jednak e w razie dokonywania przez Agencj

na swój u ytek s!u bowy

powa nych zakupów takich przedmiotów, których cena obejmuje tego rodzaju op!aty
i podatki, Cz!onek b d cy stron niniejszej Umowy podejmie, kiedy tylko b dzie to mo liwe,
odpowiednie dzia!ania administracyjne maj ce na celu zwolnienie od tych op!at lub
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podatków, b d ich zwrot.

Artyku• IV
U!ATWIENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
Sekcja 10
Agencja, na terytorium ka dego Pa stwa b d cego stron niniejszej Umowy, traktowana jest,
w zakresie komunikacji urz dowej, w sposób nie mniej korzystny ni ten, przyznany przez
rz d tego pa stwa jakiemukolwiek innemu rz dowi, w! czaj c w to tak e ich misje
dyplomatyczne, w zakresie priorytetów, stawek op!at oraz podatków zwi zanych
z komunikowaniem si za pomoc depesz dyplomatycznych, drog listown , telegraficzn ,
radiograficzn , telefotograficzn , telefoniczn i wszelkimi innymi sposobami, w! czaj c w to
komunikacj

elektroniczn , a tak e w zakresie taryf prasowych z tytu!u informacji

przekazywanych rodkom masowego przekazu.
Sekcja 11
Korespondencja urz dowa oraz inne urz dowe przekazy komunikacji Agencji nie podlegaj
cenzurze. Agencja ma prawo stosowania szyfrów oraz wysy!ania i otrzymywania
korespondencji kurierem lub w opiecz towanych przesy!kach, do których stosowane s takie
same przywileje i immunitety, jak wobec kurierów dyplomatycznych i przesy!ek
dyplomatycznych.

adne z postanowie niniejszej sekcji nie jest interpretowane w sposób

wy! czaj cy mo liwo

stosowania odpowiednich rodków bezpiecze stwa, które zostan

ustalone w drodze umowy zawartej pomi dzy Cz!onkiem a Agencj .

Artyku• V
PRZEDSTAWICIELE CZ!ONKÓW
Sekcja 12
Przedstawiciele Cz!onków w trakcie posiedze

zwo!ywanych przez Agencj , w czasie

wykonywania swoich funkcji oraz podczas odbywania podró y na miejsce posiedzenia
i z powrotem, korzystaj z nast puj cych przywilejów i immunitetów:
(a) immunitetu chroni cego przed aresztowaniem b d zatrzymaniem oraz przed zaj ciem
baga u osobistego, a tak e immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do ich wypowiedzi
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ustnych i pisemnych oraz wszelkich czynno ci dokonywanych przez nich w charakterze
urz dowym;
(b) nietykalno ci wszelkich pism i dokumentów;
(c) prawa do stosowania szyfrów oraz otrzymywania dokumentów lub korespondencji przez
kurierów lub w opiecz towanych przesy!kach;
(d) zwolnienia ich samych i ich wspó!ma! onków z ogranicze imigracyjnych, obowi zków
dotycz cych rejestracji cudzoziemców lub odbycia s!u by wojskowej w czasie pobytu lub
przejazdu przez Pa stwo w zwi zku z wykonywaniem swych funkcji;
(e) takich samych u!atwie w zakresie ogranicze zwi zanych z walutami lub ich wymian ,
jakie przyznawane s

przedstawicielom zagranicznych rz dów b d cych w czasowych

misjach urz dowych;
(f) takich samych immunitetów i u!atwie w odniesieniu do ich baga u osobistego, jakie s
przyznawane porównywalnej rangi cz!onkom misji dyplomatycznych.
Sekcja 13
W celu zapewnienia przedstawicielom Cz!onków podczas posiedze

zwo!ywanych przez

Agencj ca!kowitej wolno ci s!owa oraz ca!kowitej niezale no ci przy wykonywaniu ich
funkcji, immunitet jurysdykcyjny w odniesieniu do wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz
wszelkich czynno ci dokonywanych przez nich przy wykonywaniu ich funkcji b dzie im
przys!ugiwa! tak e, gdy przestan wykonywa te obowi zki.
Sekcja 14
W przypadku gdy jakakolwiek forma opodatkowania uzale niona jest od pobytu, nie b d
uwa ane za okresy pobytu te okresy, podczas których przedstawiciele Cz!onków uczestnicz
w posiedzeniach zwo!ywanych przez Agencj

na terytorium Cz!onka b d cego stron

niniejszej Umowy w celu realizacji ich obowi zków.
Sekcja 15
Przywileje i immunitety przyznaje si przedstawicielom Cz!onków nie dla ich korzy ci
osobistej, lecz w celu zapewnienia im niezale no ci przy wykonywaniu ich funkcji
zwi zanych z dzia!alno ci Agencji. Cz!onek ma zatem nie tylko prawo, ale wr cz obowi zek
uchylenia immunitetu swojego przedstawiciela w ka dym przypadku, gdy jego zdaniem,
immunitet ten utrudnia!by prawid!owe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwo ci, a jego
uchylenie nie spowoduje uszczerbku dla celu, w którym zosta! przyznany.
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Sekcja 16
Postanowie sekcji 12, 13 i 14 nie stosuje si wobec w!adz Cz!onka, którego dana osoba jest
obywatelem, lub wzgl dem którego pe!ni!a b d pe!ni funkcj przedstawiciela.

Artyku! VI
URZ DNICY
Sekcja 17
Agencja wska e kategorie urz dników, do których postanowienia niniejszego Artyku!u b d
mie zastosowanie. Powiadomi ona o nich Cz!onków. Nazwiska urz dników uwzgl dnionych
w tych kategoriach b d od czasu do czasu przekazywane do wiadomo ci Cz!onków.
Sekcja 18
Urz dnicy Agencji:
(a) korzystaj z immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do ich wypowiedzi ustnych lub
pisemnych oraz wszelkich czynno ci dokonanych przez nich w charakterze urz dowym;
(b) korzystaj ze zwolnie od podatków w odniesieniu do pensji i honorariów wyp!acanych
im przez Agencj ;
(c) nie podlegaj , wraz z ich wspó!ma! onkami i cz!onkami rodziny b d cymi na ich
utrzymaniu, ograniczeniom imigracyjnym i przepisom dotycz cym rejestracji cudzoziemców;
(d) korzystaj

z takich samych przywilejów w zakresie u!atwie

przy wymianie walut,

z jakich korzystaj porównywalnej rangi funkcjonariusze misji dyplomatycznych;
(e) korzystaj , wraz z ich wspó!ma! onkami i cz!onkami rodziny b d cymi na ich
utrzymaniu, z takich samych u!atwie repatriacyjnych w czasie kryzysu mi dzynarodowego,
jak porównywalnej rangi funkcjonariusze misji dyplomatycznych;
(f) przy obejmowaniu swojego stanowiska w danym pa stwie, maj prawo wwie

bez op!at

celnych swoje meble i przedmioty osobistego u ytku.
Sekcja 19
1. Urz dnicy Agencji s zwolnieni z obowi zku odbycia s!u by wojskowej, z zastrze eniem,
e w odniesieniu do Cz!onków, których s oni obywatelami, wy! czenie powy sze ogranicza
si do tych urz dników Agencji, których nazwiska zosta!y, ze wzgl du na pe!nione przez nich
obowi zki, umieszczone na li cie sporz dzonej przez Dyrektora Generalnego Agencji
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i zatwierdzone przez danego Cz!onka.
2. W przypadku powo!ania innych urz dników Agencji do obowi zkowej s!u by wojskowej,
Cz!onek, którego sytuacja ta dotyczy, zezwoli, na wniosek Agencji, na takie tymczasowe
odroczenie powo!ania tych urz dników, jakie b dzie konieczne do unikni cia zak!óce
w kontynuowaniu ich niezb dnej pracy.
Sekcja 20
Oprócz immunitetów i przywilejów okre lonych w sekcji 18 i 19, Dyrektor Generalny
Agencji b d te urz dnik dzia!aj cy w jego imieniu podczas jego nieobecno ci, a tak e jego
wspó!ma! onek i ma!oletnie dzieci, korzysta

b d

z takich samych przywilejów,

immunitetów, zwolnie i u!atwie , z jakich korzystaj przedstawiciele dyplomatyczni zgodnie
z przepisami prawa mi dzynarodowego.
Sekcja 21
Przywileje i immunitety przys!uguj urz dnikom wy! cznie w interesie Agencji, a nie dla ich
osobistej korzy ci. Dyrektor Generalny ma prawo i obowi zek uchylenia immunitetu
jakiegokolwiek urz dnika w ka dym przypadku, gdy jego zdaniem, immunitet utrudnia!by
prawid!owe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwo ci i gdy jego uchylenie nie spowoduje
uszczerbku dla interesów Agencji. W przypadku Dyrektora Generalnego, prawo do uchylenia
mu immunitetu przys!uguje Zgromadzeniu.
Sekcja 22
Agencja b dzie stale wspó!pracowa z w!a ciwymi w!adzami Cz!onków b d cych stron
niniejszej

Umowy

w

celu

u!atwienia

odpowiedniego

funkcjonowania

wymiaru

sprawiedliwo ci, zapewnienia przestrzegania przepisów porz dkowych oraz zapobiegania
wyst powaniu jakichkolwiek nadu y

w zwi zku z przywilejami, immunitetami oraz

u!atwieniami, o których mowa w niniejszym Artykule.

Artyku! VII
EKSPERCI
Sekcja 23
1.

Eksperci (inni ni urz dnicy, do których maj zastosowanie postanowienia Artyku!u VI),

uczestnicz cy w pracach komisji b d grup roboczych Agencji lub te wykonuj cy dla niej
zadania, korzystaj z nast puj cych przywilejów i immunitetów, w zakresie niezb dnym do
efektywnego wykonywania przez nich powierzonych im funkcji, które przys!uguj im tak e
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w czasie podró y zwi zanych z uczestnictwem w pracach tych komisji, grup roboczych lub
misji:
(a) immunitetu chroni cego przed aresztowaniem b d zaj ciem baga u osobistego;
(b) immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz
wszelkich czynno ci wykonywanych przez nich w charakterze urz dowym, przy czym
immunitet ten b dzie im przys!ugiwa! tak e po zako czeniu dzia!alno ci w ramach komitetów
lub grup roboczych Agencji b d te wykonywania dla niej zada ;
(c) takich samych u!atwie w zakresie ogranicze dotycz cych walut i ich wymiany oraz
baga u osobistego, z jakich korzystaj urz dnicy zagranicznych rz dów podczas czasowych
misji urz dowych;
(d) nietykalno ci pism i dokumentów zwi zanych z prac , któr wykonuj na rzecz Agencji;
(e) na potrzeby komunikowania si

z Agencj , prawa stosowania szyfrów oraz

otrzymywania dokumentów lub korespondencji przez kuriera b d

w opiecz towanych

przesy!kach.
2.

Na potrzeby ust pu 1, eksperci b d otrzymywali za wiadczenia opatrzone podpisem

Dyrektora Generalnego, po wiadczaj ce, e podró uj oni w ramach realizacji zada dla
Agencji.
Sekcja 24
W zwi zku z tre ci sekcji 23 ust p 1(d) zastosowanie b dzie mie regu!a zawarta w ostatnim
zdaniu sekcji 11.
Sekcja 25
Przywileje i immunitety przys!uguj ekspertom, o których mowa w sekcji 23, w ust pie 1,
w interesie Agencji, a nie dla ich osobistej korzy ci. Agencja ma prawo i obowi zek
uchylenia immunitetu jakiegokolwiek eksperta w ka dym przypadku, gdy jej zdaniem,
immunitet utrudnia!by prawid!owe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwo ci, i gdy jego
uchylenie nie spowoduje uszczerbku dla interesów Agencji.
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Artyku• VIII
NADU YCIA PRZYWILEJÓW
Sekcja 26
Je li Cz!onek b d cy stron niniejszej Umowy uzna, e dosz!o do nadu ycia przywileju b d
immunitetu przys!uguj cego na mocy postanowie

niniejszej Umowy, przeprowadzone

zostan konsultacje pomi dzy danym Cz!onkiem a Agencj w celu ustalenia, czy takie
nadu ycie mia!o miejsce oraz, je li w istocie mia!o ono miejsce, podj cia stara w celu
zapewnienia, aby przypadki tego rodzaju nie powtórzy!y si w przysz!o ci. Gdyby takie
konsultacje nie zako czy!y si rezultatem satysfakcjonuj cym Cz!onka i Agencj , sprawa
ustalenia faktu nadu ycia przywileju lub immunitetu zostanie rozstrzygni ta w drodze
post powania arbitra owego zgodnie z postanowieniami sekcji 32. Je li trybuna! uzna, e
dosz!o do nadu ycia, Cz!onek b d cy stron

niniejszej Umowy, którego dotyczy!o to

nadu ycie, ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Agencji, odebra Agencji korzy ci
p!yn ce z przywileju lub immunitetu, z którym przedmiotowe nadu ycie by!o zwi zane,
a tak e za da , aby sprawca nadu ycia opu ci! terytorium Cz!onka b d cego stron
niniejszej Umowy, którego przedmiotowe nadu ycie dotyczy!o.
Sekcja 27
Przedstawicielom Cz!onków w trakcie posiedze zwo!ywanych przez Agencj , w trakcie
wykonywania swoich funkcji oraz podczas odbywania podró y na miejsce posiedzenia
i z powrotem, a tak e urz dnikom w rozumieniu sekcji 17, w!adze miejscowe nie b d mog!y
nakaza opuszczenia kraju, w którym wykonuj oni swoje funkcje, z powodu ich dzia!a
o charakterze urz dowym. Jednak e w przypadku naruszenia przywilejów zwi zanych
z przebywaniem w danym kraju przez któr kolwiek z tych osób w ramach podejmowanych na
terenie tego kraju czynno ci wykraczaj cych poza zakres jej funkcji urz dowych, rz d tego
pa stwa mo e za da opuszczenia przez ni jego terytorium, z zastrze eniem e:
(a) przedstawicielom

Cz!onków

b d

te

osobom,

którym

przys!uguje

immunitet

dyplomatyczny na mocy sekcji 20, nie mo na nakaza opuszczenia kraju w sposób inny ni
zgodny

z

procedur

dyplomatyczn

maj c

zastosowanie

do

przedstawicieli

dyplomatycznych akredytowanych w danym kraju;
(b) w przypadku urz dników, do których postanowienia sekcji 20 nie maj zastosowania, nie
b dzie mo liwe wydanie polecenia opuszczenia kraju, chyba e zgod na wydanie takiego
polecenia wyrazi Minister Spraw Zagranicznych danego pa stwa, i e zgoda ta zostanie
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udzielona po odbyciu konsultacji z Dyrektorem Generalnym Agencji; w przypadku za ,
gdyby wszcz ta zosta!a procedura wydalenia urz dnika, Dyrektor Generalny Agencji ma
prawo do wyst powania w takim post powaniu w imieniu osoby, przeciwko której zosta!o
ono wszcz te.

Artyku• IX
PODRÓ E I WIZY
Sekcja 28
Wnioski o wizy, o ile s one wymagane, przedk!adane przez urz dników Agencji wraz
z za wiadczeniem

potwierdzaj cym

odbywanie

podró y

w

ramach

wykonywania

obowi zków na rzecz Agencji, b d rozpatrywane tak szybko, jak tylko b dzie to mo liwe
przez Cz!onków b d cych stronami niniejszej Umowy. Dodatkowo, takim osobom b d
przyznawane u!atwienia umo liwiaj ce szybkie podró owanie.
Sekcja 29
Podobne u!atwienia do tych, o których mowa w sekcji 28, b d przyznawane ekspertom
i innym osobom dysponuj cym za wiadczeniem potwierdzaj cym odbywanie podró y
w ramach wykonywania obowi zków na rzecz Agencji.
Sekcja 30
Dyrektorowi

Generalnemu,

Zast pcy

Dyrektora

Generalnego

oraz

kierownikom

departamentów podró uj cym w ramach wykonywania obowi zków na rzecz Agencji,
przys!uguj takie same u!atwienia w podró owaniu, z jakich korzystaj porównywalnej rangi
przedstawiciele misji dyplomatycznych.

Artyku• X
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Sekcja 31
Agencja zapewnia odpowiednie sposoby rozstrzygania:
(a) sporów wynikaj cych z umów lub innych sporów o charakterze prywatnym, w których
Agencja jest stron , w! czaj c w to spory pomi dzy Agencj a cz!onkami jej personelu oraz
innymi osobami, z których us!ug Agencja korzysta!a;
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(b) sporów dotycz cych jakichkolwiek urz dników Agencji, którzy z uwagi na pe!nione
stanowiska korzystaj z immunitetu, pod warunkiem, e immunitet ten nie zosta! zniesiony
zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji 21.
Sekcja 32
1. Wszelkie spory pomi dzy Cz!onkiem b d cym stron niniejszej Umowy a Agencj , b d
te

pomi dzy samymi Cz!onkami b d cymi stronami niniejszej Umowy, dotycz ce jej

interpretacji lub jej stosowania, których nie da si rozwi za w drodze negocjacji b d te
z wykorzystaniem innego ustalonego sposobu rozwi zywania sporów, zostan przekazane do
ostatecznego rozstrzygni cia przez trybuna! sk!adaj cy si z trzech arbitrów, na wniosek
którejkolwiek ze stron danego sporu. Ka da ze stron wyznacza jednego arbitra, przekazuj c
drugiej stronie informacje o nazwisku powo!anego przez siebie arbitra. Trzeci arbiter,
pe!ni cy jednocze nie funkcj

przewodnicz cego trybuna!u, zostanie wyznaczony przez

dwóch pozosta!ych arbitrów. Je li dwóch arbitrów nie dojdzie do porozumienia w sprawie
powo!ania trzeciego arbitra w ci gu trzydziestu (30) dni od daty wyznaczenia drugiego z nich,
trzeci

arbiter

wyznaczony

zostanie

przez

Prezesa

Mi dzynarodowego

Trybuna!u

Sprawiedliwo ci.
2. Post powanie arbitra owe b dzie prowadzone w miejscu oraz w j zyku uzgodnionym
przez strony sporu. Decyzje, w tym tak e decyzje dotycz ce kwestii proceduralnych, b d
podejmowane przez arbitrów wi kszo ci g!osów i b d mie charakter wi

cy i ostateczny.

3. Koszty arbitra u b d ponoszone przez strony sporu zgodnie z orzeczeniem trybuna!u.

Artyku! XI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sekcja 33
Postanowienia niniejszej Umowy dotycz ce Agencji b d interpretowane w wietle funkcji,
które zosta!y powierzone Agencji na podstawie Statutu.
Sekcja 34
Postanowienia niniejszej Umowy nie b d w adnym wypadku mog!y by interpretowane
w sposób ograniczaj cy b d naruszaj cy przywileje i immunitety, które zosta!y b d mog
w przysz!o ci zosta uzgodnione pomi dzy Cz!onkiem a Agencj w ramach jakiejkolwiek
umowy zawartej z uwagi na lokalizacj siedziby lub biur Agencji na terytorium danego
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Cz!onka. Umowa niniejsza nie b dzie uznawana za uniemo liwiaj c

zawarcie mi dzy

jakimkolwiek Cz!onkiem b d cym jej stron a Agencj dodatkowych umów skutkuj cych
skorygowaniem postanowie niniejszej Umowy lub te rozszerzeniem b d ograniczeniem
przywilejów i immunitetów udzielonych na mocy jej postanowie .
Sekcja 35
Niniejsza Umowa nie b dzie interpretowana w sposób skutkuj cy uniewa nieniem b d
uchyleniem któregokolwiek z postanowie Statutu albo jakichkolwiek praw lub obowi zków,
jakie Agencja mog!aby z innego tytu!u posiada , naby b d przej .

Artyku! XII
POSTANOWIENIA KO COWE
Sekcja 36
1. Zgoda Cz!onka na zwi zanie si

niniejsz

Umow

jest wyra ana poprzez z!o enie

Dyrektorowi Generalnemu dokumentu ratyfikacyjnego, przyj cia, zatwierdzenia albo
przyst pienia.
2. Niniejsza Umowa wchodzi w ycie trzydzie ci (30) dni od daty z!o enia pierwszego
dokumentu ratyfikacyjnego, przyj cia, zatwierdzenia albo przyst pienia.
Sekcja 37
Przyjmuje si , e w przypadku, gdy dokument ratyfikacyjny, przyj cia, zatwierdzenia albo
przyst pienia zostanie z!o ony w imieniu któregokolwiek z Cz!onków, Cz!onek ten jest
uprawniony wprowadzi jej postanowienia w ycie w ramach w!asnych przepisów prawa oraz
innych regulacji.
Sekcja 38
W przypadku ka dego Cz!onka, który ratyfikuje, przyjmie, zatwierdzi lub przyst pi do
niniejszej Umowy po z!o eniu pierwszego dokumentu ratyfikacyjnego, przyj cia,
zatwierdzenia lub przyst pienia, niniejsza Umowa wejdzie w ycie w stosunku do takiego
Cz!onka trzydziestego dnia od daty z!o enia przez niego dokumentu ratyfikacyjnego,
przyj cia, zatwierdzenia lub przyst pienia.
Sekcja 39
1. Z zastrze eniem postanowie zawartych w kolejnych ust pach niniejszej sekcji, ka dy
Cz!onek b d cy stron niniejszej Umowy zobowi zuje si stosowa jej postanowienia a do
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chwili, kiedy wejdzie w ycie Umowa, w zmienionym brzmieniu, a ten Cz!onek b d cy
stron Umowy przyj ! Umow w zmienionym brzmieniu.
2. Jednak e ka dy Cz!onek b d cy stron niniejszej Umowy, który przestanie by Cz!onkiem,
mo e skierowa

do Dyrektora Generalnego pisemn

Agencji korzy ci, jakie przys!uguj

notyfikacj

o zamiarze odebrania

jej na podstawie niniejszej Umowy, poczynaj c od

konkretnej daty, która nie mo e by wcze niejsza ni trzy miesi ce od daty otrzymania tej
notyfikacji.
3. Dyrektor Generalny informuje wszystkich Cz!onków o ka dej notyfikacji przekazanej mu
zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji.
Sekcja 40
Na wniosek jednej trzeciej Cz!onków b d cych stronami niniejszej Umowy, Dyrektor
Generalny Agencji zwo!a konferencj po wi con zmianie tej Umowy.
Sekcja 41
Niniejsza Umowa zosta!a sporz dzona przez Zgromadzenie w j zykach arabskim, angielskim,
francuskim oraz hiszpa skim, a tak e w j zyku Pa stwa b d cego Depozytariuszem Statutu,
przy czym wszystkie teksty s autentyczne. Teksty oficjalne innych wersji, sporz dzonych
w jakimkolwiek z oficjalnych j zyków Organizacji Narodów Zjednoczonych innym ni
arabski, angielski, francuski i hiszpa ski zostan uwierzytelnione na wniosek jednego lub
kilku Cz!onków.
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