
TŁUMACZENIE  

UMOWA DOTYCZĄCA KONTYNUOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
I TECHNIKI 

STRONY NINIEJSZEJ UMOWY, 

ZANIEPOKOJONE zagrożeniem, które stwarza dla całego świata rozprzestrzenianie broni jądrowej, radiologicznej, 
chemicznej i biologicznej (dalej „broń masowego rażenia” – „BMR”) oraz wykorzystanie materiałów jądrowych, radiolo
gicznych, chemicznych i biologicznych jako broni; 

POTWIERDZAJĄC potrzebę zapobiegania rozprzestrzenianiu technologii, materiałów i wiedzy specjalistycznej związanej 
z BMR i środkami jej przenoszenia; 

PRZYWOŁUJĄC rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540, w której zdecydowano, że 
wszystkie państwa mają obowiązek powstrzymać się od udzielania w jakiejkolwiek formie wsparcia podmiotom niepań
stwowym, które usiłują rozwinąć, nabyć, wyprodukować, posiadać, przetransportować, przetransferować lub 
wykorzystać broń jądrową, chemiczną lub biologiczną oraz środki jej przenoszenia; 

UZNAJĄC, że prowadzenie przez państwa wspólnych, wielostronnych działań stanowi skuteczny sposób zapobiegania 
proliferacji, oraz uznając ważną rolę badań naukowych i rozwoju technologicznego, które stanowią kluczowe elementy 
aktualnych wyzwań dotyczących proliferacji; 

UWZGLĘDNIAJĄC postanowienia Umowy ustanawiającej Międzynarodowe Centrum Nauki i Techniki (dalej „Centrum”), 
podpisanej w Moskwie w dniu 27 listopada 1992 r. (dalej „umowa z 1992 r.”) i Protokołu w sprawie tymczasowego 
stosowania Umowy ustanawiającej Międzynarodowe Centrum Nauki i Techniki, podpisanego w Moskwie w dniu 
27 grudnia 1993 r. (dalej „protokół w sprawie tymczasowego stosowania”); 

UZNAJĄC potrzebę ograniczenia przez Centrum zachęt do angażowania się w działania, które mogłyby doprowadzić do 
rozprzestrzeniania się BMR lub materiałów powiązanych, poprzez wspieranie działalności naukowo-badawczej o celach 
pokojowych prowadzonej przez naukowców i inżynierów w państwach dysponujących technologiami, wiedzą specjalis
tyczną i materiałami powiązanymi mającymi zastosowanie do BMR, oraz poprzez współpracę w zakresie takiej 
działalności, a także dotychczasowy wkład Centrum w zapobieganie rozprzestrzenianiu BMR i wspieranie współpracy 
naukowej pomiędzy państwami; 

ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ, że dla skutecznego funkcjonowania Centrum niezbędne jest silne poparcie ze strony rządów, 
Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (dalej „Euratom”), organizacji pozarządowych, fundacji, 
wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz innych organizacji międzyrządowych i organizacji sektora prywatnego; 

PRAGNĄC, aby Centrum kontynuowało swoje prace z uwzględnieniem niedawnych zmian w strukturze jego 
członkostwa; 

PRAGNĄC ponadto dostosować Centrum do zmiany warunków, która zaszła od czasu jego ustanowienia, tak aby 
działania Centrum dostarczały bodźców uczestniczącym w niej naukowcom i inżynierom, w tym posiadającym wiedzę 
i umiejętności dotyczące BMR lub systemów jej przenoszenia (łącznie z wiedzą i umiejętnościami podwójnego 
zastosowania), oraz wspierały tych naukowców i inżynierów w rozwoju międzynarodowego partnerstwa naukowego, 
wzmacnianiu globalnego bezpieczeństwa oraz stymulowaniu wzrostu gospodarczego poprzez innowacje; oraz 

DECYDUJĄC, w celu skuteczniejszego osiągnięcia celów Centrum w drodze współpracy naukowej, o kontynuowaniu 
Centrum poprzez zawarcie niniejszej Umowy, opierającej się na zmienionej umowie z 1992 r. i o zastąpieniu protokołu 
w sprawie tymczasowego stosowania; 

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

A. Centrum, ustanowione pierwotnie umową z 1992 r. jako organizacja międzyrządowa, jest kontynuowane zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy. Każda ze Stron wspomaga na swoim terytorium działania Centrum. Do 
osiągnięcia swoich celów Centrum posiada, na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych Stron, zdolność prawną 
i zdolność do czynności prawnych w odniesieniu do zawierania umów, nabywania i zbywania mienia nieruchomego 
i ruchomego oraz do wnoszenia skarg i odpowiadania na nie. 
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B. Stosowane w niniejszej Umowie terminy są zdefiniowane w niniejszym artykule: 

(i)  „Strony” oznaczają, po wejściu w życie niniejszej Umowy, sygnatariuszy niniejszej Umowy, którzy przedstawili 
powiadomienie zgodnie z art. 17 pkt C niniejszej Umowy, a także wszelkie państwa, które przystąpiły do 
niniejszej Umowy zgodnie z jej art. 13 pkt B; 

(ii)  „personel Centrum” oznacza osoby fizyczne, które są zatrudnione przez Centrum albo pracują dla Centrum na 
podstawie umowy, albo które zostały przeniesione służbowo lub tymczasowo oddelegowane do Centrum na 
podstawie porozumienia pomiędzy Centrum a Stroną lub Stronami; 

(iii)  „członkowie rodziny” oznaczają małżonków; niepozostające w związku małżeńskim i pozostające na 
utrzymaniu dzieci w wieku do 21 lat; niepozostające w związku małżeńskim i pozostające na utrzymaniu dzieci 
w wieku do 23 lat, które uczą się w pełnym wymiarze czasu w pomaturalnej instytucji edukacyjnej; oraz niepozos
tające w związku małżeńskim dzieci, które są niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo; 

(iv)  „działania” Centrum oznaczają projekty i inne prace prowadzone pod auspicjami Centrum, zgodnie z art. 2 
niniejszej Umowy; 

(v)  „projekt” Centrum oznacza wspólne działanie prowadzone przez określony czas, w dowolnym miejscu na 
świecie, które może obejmować dotacje lub urządzenia, i wymaga zatwierdzenia zgodnie z art. 6 niniejszej 
Umowy; 

(vi)  „konsensus” Zarządu oznacza zgodę wszystkich Stron będących członkami Zarządu, które uczestniczą 
w posiedzeniu, na którym podejmowana jest decyzja, i głosują na tym posiedzeniu, pod warunkiem że osiągnięte 
jest kworum, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszej Umowie. Statut Centrum, o którym mowa w art. 4 
niniejszej Umowy, określa kworum i dopuszczalny tryb uczestnictwa Stron w posiedzeniach; 

(vii)  „państwo przyjmujące” oznacza Stronę, która została wyznaczona jako państwo przyjmujące zgodnie z art. 9 
pkt A niniejszej Umowy; 

(viii)  „technologie, materiały i wiedza specjalistyczna podwójnego zastosowania” oznaczają technologie, 
materiały i wiedzę specjalistyczną, które mają zastosowanie zarówno do celów komercyjnych, jak i do celów 
proliferacji, takie jak zastosowania związane z rozwijaniem, produkcją, stosowaniem lub wzmacnianiem BMR lub 
środków jej przenoszenia; 

(ix)  „wiedza i umiejętności podwójnego zastosowania” oznaczają wiedzę i umiejętności, które dotyczą technologii, 
materiałów i wiedzy specjalistycznej podwójnego zastosowania związanych z rozwijaniem, produkcją, 
stosowaniem lub wzmacnianiem BMR lub środków jej przenoszenia; oraz 

(x)  „materiały powiązane” oznaczają materiały, urządzenia i technologie, które są objęte odpowiednimi 
wielostronnymi traktatami i porozumieniami lub zostały umieszczone w krajowych wykazach kontrolnych i które 
mogą być wykorzystane do projektowania, rozwijania, produkcji lub stosowania BMR lub środków jej 
przenoszenia. 

Artykuł 2 

A. Centrum opracowuje, zatwierdza, finansuje i monitoruje działania o celach pokojowych, które mają być 
prowadzone w instytucjach i obiektach budowlanych umiejscowionych na terytoriach Stron. Projekty mogą być 
prowadzone w państwach niebędących Stronami niniejszej Umowy, które dysponują technologiami, wiedzą specjalis
tyczną i materiałami powiązanymi mającymi zastosowanie do BMR, jeśli państwa te przedstawiły Zarządowi pisemny 
wniosek dotyczący takich projektów, a Zarząd jednomyślnie zatwierdził ich przeprowadzenie. Niezależnie od 
powyższego, osoby fizyczne, które są obywatelami państw niebędących Stronami, mogą zostać dopuszczone do udziału 
w działaniach Centrum prowadzonych w państwach będących Stronami niniejszej Umowy. 

B. Cele Centrum są następujące: 

(i)  przyczynianie się do udoskonalenia międzynarodowych mechanizmów zapobiegających rozprzestrzenianiu się BMR 
i systemów jej przenoszenia, a także technologii, materiałów i wiedzy specjalistycznej, które stanowią kluczowe 
elementy bezpośrednio związane z rozwijaniem, produkcją, stosowaniem lub wzmacnianiem BMR lub środków jej 
przenoszenia (w tym technologii, materiałów i wiedzy specjalistycznej podwójnego zastosowania); 

(ii)  oferowanie naukowcom i inżynierom posiadającym wiedzę i umiejętności dotyczące BMR i systemów jej 
przenoszenia, w tym wiedzę i umiejętności podwójnego zastosowania, możliwości szkoleń i alternatywnego 
zatrudnienia, w ramach których ich wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane w działaniach o charakterze 
pokojowym; 

(iii)  promowanie kultury bezpieczeństwa w zakresie obchodzenia się z materiałami, urządzeniami i technologiami, które 
mogą być wykorzystane do projektowania, rozwijania, produkcji lub stosowania BMR lub środków jej przenoszenia, 
a także w zakresie ich stosowania; oraz 
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(iv)  przyczynianie się poprzez swoje działania: do rozwoju międzynarodowego partnerstwa naukowego, wzmacniania 
globalnego bezpieczeństwa oraz stymulowania wzrostu gospodarczego poprzez innowacje; do rozwoju 
podstawowych i stosowanych badań i technologii oraz komercjalizacji, między innymi w dziedzinie ochrony 
środowiska, energii, a także bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej, bezpieczeństwa chemicznego 
i biologicznego oraz ochrony chemicznej i biologicznej; oraz do promowania ściślejszej integracji naukowców, 
którzy dysponują technologiami, materiałami i wiedzą specjalistyczną mającymi zastosowanie do BMR, z międzyna
rodową społecznością naukową. 

Artykuł 3 

Aby osiągnąć założone cele, Centrum jest upoważnione do: 

(i)  promowania i wspierania, przy pomocy funduszy lub w inny sposób, działań prowadzonych zgodnie z art. 2 
niniejszej Umowy; 

(ii)  monitorowania i audytu działań Centrum, zgodnie z art. 8 niniejszej Umowy; 

(iii) ustanawiania odpowiednich form współpracy z rządami, Unią Europejską i Euratomem, organizacjami międzyrzą
dowymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami sektora prywatnego, fundacjami, wyższymi uczelniami, 
instytucjami naukowymi i powiązanymi programami oraz do otrzymywania od nich funduszy lub darowizn; 

(iv)  ustanawiania, w stosownych przypadkach, oddziałów lub biur informacyjnych w zainteresowanych państwach 
będących Stronami lub na terytorium państw niebędących Stronami, jeśli Zarząd jednomyślnie zatwierdził 
ustanowienie takiego oddziału lub biura informacyjnego na terytorium danego państwa niebędącego Stroną; oraz 

(v)  angażowania się w inne działania wchodzące w zakres niniejszej Umowy, na które Zarząd wyraził zgodę na 
zasadzie konsensusu. 

Artykuł 4 

A. Centrum posiada Zarząd i Sekretariat, w którego skład wchodzi dyrektor zarządzający (działający jako dyrektor 
generalny), zastępca lub zastępcy dyrektora zarządzającego oraz inni członkowie personelu Centrum, zgodnie ze 
statutem Centrum. 

B. Zarząd jest odpowiedzialny za: 

(i)  określanie polityki Centrum i swojego regulaminu wewnętrznego; 

(ii)  przekazywanie ogólnych wytycznych i zaleceń dla Sekretariatu; 

(iii)  zatwierdzanie budżetu operacyjnego Centrum; 

(iv)  zarządzanie finansami i innymi sprawami Centrum, w tym zatwierdzanie procedur dotyczących sporządzania 
budżetu Centrum, prowadzenia rachunkowości i audytu rachunkowego; 

(v)  ustalanie ogólnych kryteriów i priorytetów dotyczących zatwierdzania działań; 

(vi)  zatwierdzanie projektów, zgodnie z art. 6 niniejszej Umowy; 

(vii)  uchwalanie Statutu i innych porozumień wykonawczych, o ile zachodzi taka potrzeba; oraz 

(viii)  inne funkcje powierzone mu na podstawie niniejszej Umowy lub konieczne do wykonania niniejszej Umowy. 

C. Decyzje Zarządu są podejmowane na zasadzie konsensusu. 

D. Każdej Stronie przysługuje jeden głos w Zarządzie i może ona powołać do Zarządu nie więcej niż dwóch przedsta
wicieli. 

E. Strony mogą powołać Doradczy Komitet Naukowy składający się z przedstawicieli mianowanych przez Strony, aby 
zapewniał Zarządowi specjalistyczne doradztwo naukowe i inne niezbędne porady specjalistyczne; doradzał Radzie 
w sprawie dziedzin, w jakich należy wspierać badania służące celom pokojowym; oraz udzielał wszelkich innych porad, 
o które może się zwrócić Zarząd. 

F. Zarząd uchwala Statut na podstawie niniejszej Umowy. Statut określa: 

(i)  strukturę Sekretariatu, w tym obowiązki i zadania dyrektora zarządzającego, zastępców dyrektora zarządzającego 
i pozostałych osób zajmujących najważniejsze stanowiska; 

(ii)  procedurę wyboru, opracowywania, zatwierdzania, finansowania, prowadzenia i monitorowania działań; 

(iii)  procedury sporządzania budżetu Centrum, prowadzenia rachunkowości i audytu rachunkowego; 
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(iv)  odpowiednie wytyczne w sprawie praw własności intelektualnej wynikających z projektów Centrum i w sprawie 
rozpowszechniania wyników projektów; 

(v) procedury dotyczące uczestnictwa rządów, Unii Europejskiej i Euratomu, organizacji międzyrządowych i pozarzą
dowych w działaniach Centrum; 

(vi)  politykę kadrową; 

oraz inne ustalenia niezbędne do wykonania niniejszej Umowy. 

Artykuł 5 

Zarząd może zaprosić organizacje międzyrządowe i pozarządowe oraz państwa niebędące Stronami do udziału 
w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatorów bez prawa głosu. 

Artykuł 6 

Do każdego wniosku dotyczącego projektu, który jest przedkładany do zatwierdzenia Zarządowi, należy dołączyć 
pisemną zgodę państwa lub państw, w którym lub w których mają być prowadzone prace. Oprócz udzielonej wcześniej 
zgody ze strony takiego państwa lub takich państw, do zatwierdzenia projektu wymagany jest także konsensus Zarządu. 

Artykuł 7 

A. Projekty zatwierdzone przez Zarząd mogą być finansowane lub wspierane przez Centrum, Strony, organizacje 
pozarządowe, fundacje, wyższe uczelnie, instytucje naukowe, organizacje międzyrządowe i organizacje sektora 
prywatnego. Takie finansowanie i wspieranie zatwierdzonych projektów odbywa się na warunkach określonych przez 
podmioty finansujące lub udzielające wsparcia, z zastrzeżeniem, że warunki te muszą być zgodne z niniejszą Umową. 

B. Ani przedstawiciele Stron wchodzący w skład Zarządu, ani personel Sekretariatu Centrum nie są uprawnieni do 
otrzymania finansowania na cele projektu i nie mogą czerpać żadnych bezpośrednich korzyści z funduszy przezna
czonych na projekty. 

Artykuł 8 

A. Centrum przysługuje prawo do przeprowadzenia następujących czynności w państwach, w których mają być 
prowadzone działania: 

(i)  przeprowadzania na miejscu kontroli działań Centrum, materiałów, dostaw, wykorzystania funduszy, powiązanych 
usług i wykorzystania środków finansowych, po wystosowaniu powiadomienia przez Centrum lub, dodatkowo, 
zgodnie z zasadami określonymi w umowie w sprawie projektu; oraz 

(ii)  przeprowadzania, na wniosek Centrum, inspekcji lub kontroli wszelkich rejestrów lub innych dokumentów mających 
związek z projektami i działaniami Centrum oraz wykorzystaniem funduszy, niezależnie od miejsca przechowywania 
takich rejestrów i dokumentów, zarówno w czasie finansowania projektów przez Centrum, jak i w okresie 
późniejszym, zgodnie z ustaleniami w umowie w sprawie projektu. 

Pisemna zgoda wymagana w art. 6 niniejszej Umowy obejmuje zgodę państwa lub państw, w którym lub w których ma 
być prowadzony projekt, oraz instytucji będącej jego odbiorcą na zapewnienie Centrum dostępu niezbędnego do 
prowadzenia kontroli i monitorowania projektu, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym punkcie. 

B. Każda ze Stron posiada również prawa określone w pkt A niniejszego artykułu, koordynowane za pośrednictwem 
Centrum, w odniesieniu do projektów, które finansuje w całości lub w części lub które są realizowane na jej terytorium. 

C. W przypadku ustalenia, że warunki dotyczące projektu nie są przestrzegane, Centrum albo rząd lub organizacja, 
które zapewniają finansowanie, mogą zakończyć projekt, powiadamiając wcześniej Zarząd o przyczynach tej decyzji, 
i podjąć właściwe kroki, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie projektu. 

Artykuł 9 

A. Siedziba główna Centrum znajduje się w Republice Kazachstanu, a Republika Kazachstanu pełni funkcję państwa 
przyjmującego, chyba że i do czasu gdy: (i) Republika Kazachstanu wystosuje pisemne powiadomienie do Zarządu 
o rezygnacji z pełnienia funkcji państwa przyjmującego; (ii) inna Strona, o której mowa w art. 13 pkt A niniejszej 
Umowy lub która przystąpiła do niniejszej Umowy zgodnie z jej art. 13 pkt B w celu wyrażenia zgody na prowadzenie 
działań Centrum na jej terytorium, wystosuje pisemne powiadomienie do Zarządu, w którym zwróci się o mianowanie 
jej kolejnym państwem przyjmującym; (iii) Zarząd podejmie, na zasadzie konsensusu, decyzję o przyjęciu wniosku tej 
Strony o mianowanie jej kolejnym państwem przyjmującym; oraz (iv) Strona występująca z wnioskiem o mianowanie jej 
kolejnym państwem przyjmującym wystosuje pisemne powiadomienie do Zarządu, w którym potwierdzi, że przyjmuje 
mianowanie jej kolejnym państwem przyjmującym. 
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B. Rząd państwa przyjmującego zapewnia materialne wsparcie na rzecz Centrum poprzez udostępnienie mu, na 
własny koszt, obiektu budowlanego odpowiadającego potrzebom użytkowym Centrum oraz zapewnia utrzymanie, 
dostęp do mediów i ochronę tego obiektu. Rząd państwa przyjmującego i Centrum mogą zawrzeć umowę określająca 
warunki, na których państwo przyjmujące zapewnia Centrum materialne wsparcie i udostępnia mu obiekt budowlany. 

C. Centrum posiada w państwie przyjmującym status osoby prawnej i może w tym charakterze zawierać umowy, 
nabywać i zbywać mienie nieruchome i ruchome oraz występować w charakterze strony powodowej lub pozwanej 
w postępowaniu przed sądem. 

Artykuł 10 

W państwie przyjmującym: 

(i) a) środki finansowe otrzymane przez Centrum i wszelkie odsetki uzyskane od tych środków nie podlegają opodat
kowaniu w państwie przyjmującym; 

b)  ani Centrum, ani żaden z jego oddziałów nie może być objęte lub objęty podatkiem od majątku, który podlega 
opodatkowaniu na mocy przepisów prawa podatkowego państwa przyjmującego; 

c)  surowce, produkty zaopatrzeniowe i inne mienie dostarczane lub wykorzystywane do celów działań Centrum 
może być wwożone do i wywożone z państwa przyjmującego oraz wykorzystywane w państwie przyjmującym 
bez jakichkolwiek obciążeń, opłat, należności celnych, podatków związanych z przywozem, podatków od 
wartości dodanej (VAT) i innych podobnych podatków i opłat. Surowce, produkty zaopatrzeniowe oraz inne 
mienie nieruchome lub ruchome mogą być przenoszone albo w inny sposób przekazywane przez Centrum na 
rzecz podmiotów prawnych (w tym m.in. organizacji naukowych państwa przyjmującego), a także posiadane lub 
wykorzystywane przez Centrum lub podmioty, na rzecz których zostały przeniesione lub przekazane, bez jakich
kolwiek obciążeń, opłat, należności celnych, podatków związanych z przywozem, VAT, podatków od majątku 
oraz innych podobnych podatków i opłat; 

d)  członkowie personelu Centrum niebędący obywatelami państwa przyjmującego są zwolnieni z obowiązku 
płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w państwie przyjmującym; 

e)  środki finansowe związane z projektami Centrum, otrzymane przez podmioty prawne, w tym organizacje 
naukowe państwa przyjmującego, nie podlegają opodatkowaniu w państwie przyjmującym; 

f)  środki finansowe otrzymane przez osoby fizyczne, w szczególności przez naukowców i specjalistów, w ramach 
projektów Centrum, nie są włączane do ich całkowitego dochodu podlegającego opodatkowaniu; 

(ii)  a)  Centrum, Strony, rządy, organizacje międzyrządowe i pozarządowe mają prawo dokonywać bez ograniczeń 
przelewów funduszy potrzebnych Centrum do prowadzenia działań – do państwa przyjmującego i poza jego 
terytorium, w walucie innej niż waluta państwa przyjmującego. Każdy z wyżej wymienionych podmiotów ma 
prawo dokonywać przelewy tylko na takie kwoty, które nie przekraczają w sumie łącznej wysokości kwoty 
przelanej przez dany podmiot do państwa przyjmującego; oraz 

b)  w celu finansowania Centrum i jego działań Centrum ma prawo, w imieniu własnym i podmiotów 
wymienionych w ppkt (ii) lit. a) niniejszego artykułu, do sprzedaży waluty obcej na wewnętrznym rynku 
walutowym państwa przyjmującego; 

(iii)  członkowie personelu organizacji niemających siedziby w państwie przyjmującym, którzy uczestniczą w działaniach 
Centrum i nie są obywatelami ani stałymi rezydentami państwa przyjmującego, są zwolnieni z płatności jakich
kolwiek należności celnych lub opłat od przedmiotów osobistych i artykułów gospodarstwa domowego 
przywożonych do tego państwa przyjmującego, wywożonych z niego, lub wykorzystywanych na jego terytorium do 
użytku osobistego tych członków personelu lub ich rodzin. 

Artykuł 11 

A. Centrum, jego aktywa i mienie posiadają immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny w państwie przyjmującym, 
z wyjątkiem indywidualnych przypadków, w których Centrum wyraźnie zrzekło się immunitetu. 

B. Przywileje i immunitety przyznawane są Centrum wyłącznie do celów określonych w niniejszej Umowie. 

C. Postanowienia niniejszego artykułu nie stanowią przeszkody dla uzyskania rekompensaty lub odszkodowania na 
podstawie odpowiednich umów międzynarodowych lub właściwego prawa krajowego każdego z państw. 
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D. Żadne z postanowień pkt A niniejszego artykułu nie może być interpretowane jako mające na celu uniemożli
wienie wszczęcia postępowania sądowego lub dochodzenia roszczeń w stosunku do obywateli lub stałych rezydentów 
państwa przyjmującego. 

Artykuł 12 

A. Personel Centrum i członkowie ich rodzin znajdujący się w państwie przyjmującym otrzymują od państwa 
przyjmującego następujące przywileje i immunitety: 

(i)  immunitet obejmujący aresztowanie, zatrzymanie, proces sądowy, w tym postępowanie sądowe w sprawach 
karnych, cywilnych i postępowanie administracyjne, w związku z ich wypowiedziami ustnymi lub pisemnymi 
i czynnościami służbowymi; 

(ii)  zwolnienie z podatków dochodowych, składek na ubezpieczenie społeczne lub innych podatków, ceł lub opłat, 
z wyjątkiem tych, które są zwykle wliczone w ceny towarów lub usług; 

(iii)  zwolnienie od podlegania przepisom dotyczącym zabezpieczenia społecznego; 

(iv)  zwolnienie od podlegania przepisom dotyczącym ograniczeń imigracyjnych i rejestracji obcokrajowców; oraz 

(v)  prawo do przywozu swoich mebli i innych ruchomości przy obejmowaniu po raz pierwszy stanowiska, bez 
nakładania przez państwo przyjmujące jakichkolwiek obciążeń, opłat, należności celnych, podatków związanych 
z przywozem i innych podobnych podatków i opłat, a także prawo do wywozu swoich mebli i innych ruchomości 
po zakończeniu pracy na stanowisku, bez nakładania przez państwo przyjmujące jakichkolwiek obciążeń, opłat, 
należności celnych, podatków związanych z wywozem i innych podobnych opłat. 

Postanowienia ppkt (i) niniejszego artykułu nie mają zastosowania w przypadku powództwa cywilnego: a) wynikającego 
z umowy zawartej przez personel Centrum w innym charakterze niż – wyraźnie lub w sposób dorozumiany – jako 
przedstawiciel Centrum; albo b) wszczętego przez osobę trzecią z tytułu szkody wynikającej z wypadku samochodowego 
w państwie przyjmującym. 

B. Rząd państwa przyjmującego przyznaje przedstawicielom Stron wchodzącym w skład Zarządu, dyrektorowi 
zarządzającemu i zastępcom dyrektora zarządzającego, obok przywilejów i immunitetów wymienionych w pkt A 
niniejszego artykułu, wszelkie dodatkowe przywileje, immunitety, zwolnienia i ułatwienia, które państwo przyjmujące 
przyznaje zazwyczaj przedstawicielom członków organizacji międzynarodowych i ich kierownictwu na jego terytorium. 

C. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wymaga od rządu państwa przyjmującego nadawania przywilejów 
i immunitetów określonych w pkt A i B niniejszego artykułu jego własnym obywatelom lub stałym rezydentom. 

D. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako uchylające przywileje, immunitety 
i inne korzyści przyznane osobom opisanym w pkt A i B niniejszego artykułu na mocy innych umów. 

Artykuł 13 

A. Republika Armenii, Gruzja, Republika Kazachstanu, Republika Kirgiska i Republika Tadżykistanu mają obowiązek 
przestrzegać zobowiązań podjętych przez państwo przyjmujące w art. 9 pkt C, art. 10, 11 i 12 niniejszej Umowy. 

B. Każde państwo pragnące przystąpić do niniejszej Umowy po jej wejściu w życie powiadamia o tym Zarząd za 
pośrednictwem dyrektora zarządzającego. Zarząd przekazuje takiemu państwu uwierzytelniony odpis niniejszej Umowy, 
za pośrednictwem dyrektora zarządzającego. Po zatwierdzeniu przez Zarząd, państwo to może przystąpić do niniejszej 
Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w odniesieniu do takiego państwa trzydziestego (30.) dnia po dacie złożenia 
przez to państwo u depozytariusza dokumentu przystąpienia. Każde państwo dysponujące technologiami, wiedzą specja
listyczną lub materiałami powiązanymi mającymi zastosowanie do BMR, które przystępuje do niniejszej Umowy w celu 
wyrażenia zgody na prowadzenie działań Centrum na jego terytorium – który to cel należy wskazać w dokumencie 
przystąpienia – ma obowiązek przestrzegać zobowiązań podjętych przez państwo przyjmujące w art. 9 pkt C, art. 10, 
11 i 12 niniejszej Umowy. 

Artykuł 14 

A. Strony dokonują przeglądu niniejszej Umowy po dwóch latach od jej wejścia w życie. Przegląd ten uwzględnia 
zobowiązania finansowe i płatności Stron. 

14.2.2017 L 37/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



B. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona za pisemną zgodą Stron, z wyłączeniem jakiejkolwiek Strony, która 
odstąpiła od niniejszej Umowy lub przedstawiła, zgodnie z pkt C niniejszego artykułu, powiadomienie o swoim 
zamiarze odstąpienia od niniejszej Umowy. Jeśli Strona przedstawiła powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej Umowy, 
a następnie wycofała je, zanim odstąpienie od Umowy stało się skuteczne, wszelkie zmiany niniejszej Umowy, które 
weszły w życie po dniu przedstawienia przez Stronę powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy, obowiązują 
w stosunku do tej Strony. 

C. Każda ze Stron może odstąpić od niniejszej Umowy po upływie co najmniej sześciu miesięcy od chwili 
wystosowania pisemnego powiadomienia do depozytariusza. 

Artykuł 15 

A. Wszelkie wątpliwości lub spory dotyczące stosowania lub wykładni niniejszej Umowy są przedmiotem konsultacji 
między Stronami. 

B. Jeśli danej kwestii nie uda się rozstrzygnąć w drodze konsultacji, wszystkie zainteresowane Strony mogą wspólnie 
uzgodnić poddanie jej innej procedurze rozstrzygania sporów, takiej jak postępowanie pojednawcze, mediacja czy 
arbitraż. 

Artykuł 16 

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu utrudnienia kontynuacji Centrum jako organizacji między
rządowej ustanowionej pierwotnie umową z 1992 r., w tym działalności istniejących oddziałów Centrum, i nie wpływa 
na ważność jakichkolwiek obowiązujących umów, dotacji ani innych instrumentów prawnych lub porozumień Centrum, 
chyba że zostały one wyraźnie zmienione niniejszą Umową. 

Artykuł 17 

A. Niniejsza Umowa jest otwarta do podpisu dla Unii Europejskiej i Euratomu, działających jako jedna Strona, Gruzji, 
Japonii, Królestwa Norwegii, Republiki Armenii, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Korei, Republiki 
Tadżykistanu i Stanów Zjednoczonych. 

B. Niniejsza Umowa podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwier
dzenia są składane u depozytariusza. 

C. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dacie otrzymania przez depozytariusza ostatniego dokumentu ratyfikacji, 
przyjęcia lub zatwierdzenia od państw wymienionych w pkt A niniejszego artykułu oraz od Unii Europejskiej 
i Euratomu działających jako jedna Strona. 

D. Od chwili jej wejścia w życie niniejsza Umowa zastępuje Protokół w sprawie tymczasowego stosowania. Strony 
zaprzestaną wówczas tymczasowego stosowania umowy z 1992 r. 

Artykuł 18 

Sekretariat Centrum jest depozytariuszem niniejszej Umowy. Wszystkie zawiadomienia skierowane do depozytariusza 
należy adresować do dyrektora zarządzającego Centrum. Depozytariusz wypełnia obowiązki zgodnie z art. 77 
konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z dnia 23 maja 1969 r. 

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą Umowę. 

Sporządzono w Astanie dnia 9 grudnia 2015 r. w językach: angielskim, armeńskim, francuskim, gruzińskim, japońskim, 
kazachskim, kirgiskim, koreańskim, niemieckim, norweskim, rosyjskim i tadżyckim, przy czym każdy tekst jest na równi 
autentyczny. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi rozstrzygająca jest wersja w języku angielskim.        
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