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Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości,  

podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r. 

(druk nr 678) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu 

przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r. (zwanej w dalszej części opinii 

„Umową”). 

Ratyfikacja Umowy ma na celu wzmocnienie współpracy w eliminowaniu zagrożeń 

bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez skuteczniejszą walkę z międzynarodową 

przestępczością oraz harmonizację działań umawiających się Stron w zwalczaniu zjawiska 

zorganizowanej przestępczości i wykrywaniu sprawców przestępstw. 

Umowa zastąpi wiążące obydwa państwa na szczeblu Ministerstw Spraw 

Wewnętrznych Porozumienie o współpracy w zapobieganiu i ujawnianiu przestępstw, 

podpisane w Warszawie w dniu 8 listopada 1994 r. 

Umowa w art. 1 w ust. 2 określa organy państwowe właściwe do jej wykonywania. Ze 

strony Polski są to: ministrowie właściwi do spraw wewnętrznych, instytucji finansowych 

oraz finansów publicznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendant 

Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej oraz Generalny Inspektor Informacji 

Finansowej. Po stronie Republiki Chorwacji organami współpracującymi są: Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji z wewnętrznymi jednostkami 

organizacyjnymi oraz Ministerstwo Finansów – Urząd Celny. 
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Przepis art. 2 ust. 5 określa zakres przedmiotowy współpracy Stron i stanowi, że przede 

wszystkim polegać ona będzie na przekazywaniu informacji dotyczących szerokiego 

spektrum zagadnień. Wskazany w przepisie katalog zawiera się w lit. a–r. 

Umowa wprowadza możliwość realizowania współpracy w formie przesyłki niejawnie 

nadzorowanej, działania funkcjonariuszy pod przykryciem, wspólnych patroli i grup 

roboczych, organizowania szkoleń i doskonalenia zawodowego, programów ochrony 

świadków, oddelegowania oficerów łącznikowych oraz służby w punktach kontaktowych. 

Rozdział V Umowy zawiera uregulowania dotyczące odpowiedzialności za 

przestępstwo lub wykroczenie oraz odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody 

wyrządzone przez funkcjonariuszy organu drugiej z umawiających się Stron. 

W umowie przewidziano możliwość ograniczenia współpracy, gdyby mogła zagrażać 

suwerenności, bezpieczeństwu lub innym istotnym interesom albo naruszałoby zasady 

porządku prawnego państwa Strony. 

Językiem roboczym współpracy ustanawia się język angielski oraz pomocniczo języki 

polski i chorwacki. 

Umowa dotyczy wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych 

w Konstytucji. Z tych względów zasadnym jest tryb związania Polski umową za uprzednią 

zgodą na ratyfikację wyrażoną w ustawie (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2246). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych komisji Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisje 

nie wprowadziły poprawek do projektu. Poprawek nie zgłoszono także w trakcie drugiego 

czytania (na posiedzeniu Sejmu). Ustawa została przyjęta w brzmieniu przedłożenia 

rządowego.  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


