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Opinia do ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji 

Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r.  

(druk nr 793) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji 

Kryminalnej - Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r.  

Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej - Interpol jest organizacją, której 

celem jest zapewnienie współpracy organów policyjnych w zapobieganiu i zwalczaniu 

przestępczości i rozwój tej współpracy. Wywodzi się z Międzynarodowej Komisji Policji 

Kryminalnych, powołanej w 1923 r. w Wiedniu. Do Interpolu należy obecnie 190 państw. 

Przedmiotem działań Interpolu jest w szczególności: zwalczanie przestępczości 

zorganizowanej oraz narkotykowej, zwalczanie przestępczości gospodarczej, w tym 

cyberprzestępczości, poszukiwanie sprawców przestępstw, zwalczanie terroryzmu 

i zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczanie handlu ludźmi oraz 

przestępczości seksualnej, w tym skierowanej przeciwko nieletnim oraz zwalczanie 

nielegalnego obrotu dobrami kultury. 

Działania Interpolu opierają się na nowoczesnym, zinformatyzowanym systemie 

łączności, ułatwiającym wymianę informacji pomiędzy Krajowymi Biurami Interpolu 

i Sekretariatem Generalnym oraz umożliwiającym dostęp organów ścigania państw 

członkowskich do baz danych Interpolu. 

Polska Policja działała w międzynarodowych strukturach policyjnych od 1923 r. 

W 1952 r. Polska zerwała współpracę z Interpolem. W dniu 27 września 1990 r. podczas 59. 
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Sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w Ottawie Polska wznowiła członkostwo i stała się 

pełnoprawnym członkiem tej organizacji, korzysta z przysługujących jej z tego tytułu 

uprawnień oraz spełnia ciążące na niej obowiązki.  

W dniach 31 października - 3 listopada 2011 r. w Hanoi została przyjęta rezolucja 

zatwierdzająca rejestrację i publikację Statutu Interpolu przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych zgodnie z art. 102 Karty Narodów Zjednoczonych oraz zobowiązująca 

Sekretariat Generalny Interpolu do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, między innymi 

w celu zniesienia wątpliwości związanych ze statutem Interpolu jako organizacji 

międzynarodowej, zwiększenia jej prestiżu i poprawy wizerunku na arenie międzynarodowej. 

To był impuls do rozpoczęcia ratyfikacji Statutu Interpolu w poszczególnych państwach 

członkowskich.  

Celem ustawy jest formalne osadzenie Statutu Interpolu w polskim systemie prawnym. 

Jak wynika z uzasadnienia projektodawców ustawy, ratyfikowanie Statutu umożliwi uznanie 

dorobku prawnego Interpolu za prawnie wiążący, bowiem niejednoznaczna jest moc wiążąca 

aktów prawnych wydawanych przez Interpol, w szczególności dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, jak również uznania legalności listów gończych wydawanych przez 

Interpol, co do uznawalności których stanowisko sądów powszechnych nie jest jednoznaczne.  

Statut Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, przyjęty w Wiedniu 

dnia 13 czerwca 1956 r. dotyczy uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji 

międzynarodowej, przez co wymaga ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 5 grudnia 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Spraw 

Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Ustawa została uchwalona w brzmieniu 

zawartym w projekcie. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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