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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o ratyfikacji Protokołu dodatkowego 
do Prawnokarnej konwencji o korupcji, 
sporządzonego w Strasburgu dnia 15 
maja 2003 r. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych i Minister Sprawiedliwości. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

 

 

Dnia 15 maja 2003 r. w Strasburgu został sporządzony Protokół dodatkowy do 

Prawnokarnej konwencji o korupcji. 

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej 

Polskiej oświadczam, że: 

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim 

zawartych, 

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 

– będzie on niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

Dano w Warszawie, dnia 

 
 
 
 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 
 

 
 
PREZES RADY MINISTRÓW 
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Projekt 

 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, 

sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego 

w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

 
 
1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej protokołem  

Polska podjęła szereg zobowiązań międzynarodowych w zakresie zwalczania 

przestępstw korupcyjnych. Jest stroną Konwencji o zwalczaniu przekupstwa 

zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach 

handlowych, sporządzonej w Paryżu dnia 17 grudnia 1997 r., Prawnokarnej 

konwencji o korupcji Rady Europy, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 

1999 r., a także Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej 

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.  

W związku z przystąpieniem do Prawnokarnej konwencji o korupcji Polska należy 

do Grupy Państw przeciwko Korupcji (GRECO) Rady Europy. W ramach tego 

komitetu Polska jest oceniana pod kątem stopnia wdrożenia przepisów konwencji 

oraz protokołu do prawa krajowego.  

Ratyfikacja Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, 

sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. (dalej: protokół) przyczyni się do 

wzmocnienia wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako państwa 

zwalczającego korupcję. Ma to znaczenie z punktu widzenia wspomnianej wyżej 

oceny dokonywanej w ramach GRECO, której wynikiem są raporty 

przygotowywane przez ekspertów GRECO i udostępniane publicznie na stronach 

internetowych Rady Europy. W ramach III rundy oceny GRECO rekomendowało 

Polsce „zapewnienie, by zagraniczni arbitrzy zostali w pełni objęci przepisami 

antykorupcyjnymi Kodeksu Karnego oraz jak najszybsze podpisanie 

i ratyfikowanie Protokołu Dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji”. 

Raport GRECO z III rundy oceny przyjęty w grudniu 2012 r. z zadowoleniem 

dostrzega czynione przez Polskę kroki zmierzające do ratyfikacji protokołu. 

Protokół wszedł w życie dnia 1 lutego 2005 r. 

 

2. Stosunek prawa polskiego do uregulowań protokołu 

A) Cel i zakres protokołu 

Celem protokołu jest uzupełnienie regulacji przewidzianych w Prawnokarnej 

konwencji o korupcji przez penalizację przestępstwa czynnej i biernej korupcji, 

popełnionego przez krajowych i zagranicznych arbitrów oraz ławników.  
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Protokół w art. 1 wprowadza definicje: arbitra, umowy arbitrażowej, członka 

ławy przysięgłych. Definiując pojęcie arbitra, protokół odwołuje się z jednej 

strony do prawa krajowego, z drugiej – wskazuje, iż arbitrem jest osoba, która 

na podstawie umowy arbitrażowej zawartej między stronami sporu została 

powołana do wydania prawnie wiążącej te strony decyzji dotyczącej 

przedmiotu sporu (art. 1 pkt 1).  

Zgodnie z protokołem umowę arbitrażową stanowi umowa zawierana na 

podstawie prawa krajowego określająca wolę stron do przekazania sporu do 

rozstrzygnięcia przez arbitra (art. 1 pkt 2). 

Według protokołu członkiem ławy przysięgłych jest osoba, która pełni taką 

funkcję na mocy prawa krajowego, a w każdym przypadku jest ławnikiem 

działającym jako członek organu kolegialnego odpowiedzialnego za 

podejmowanie decyzji w przedmiocie winy oskarżonego w ramach procesu 

karnego (art. 1 pkt 3). 

Ponadto protokół stanowi, iż państwo ścigania może stosować definicje arbitra 

lub członka ławy przysięgłych tylko w takim zakresie, w jakim jest ona zgodna 

z prawem krajowym (art. 1 pkt 4). 

W art. 2–6 protokołu został zakreślony obszar kryminalizacji przestępstwa 

czynnej i biernej korupcji arbitrów krajowych (art. 2 i art. 3), arbitrów 

zagranicznych (art. 4), krajowych członków ławy przysięgłych (art. 5) 

i zagranicznych członków ławy przysięgłych (art. 6). 

Za przestępstwo korupcji czynnej protokół uznaje czyn popełniony umyślnie 

polegający na obiecywaniu, oferowaniu lub dawaniu przez jakąkolwiek osobę, 

bezpośrednio lub pośrednio, nienależnej korzyści arbitrowi wykonującemu 

swoje funkcje na podstawie prawa krajowego lub zagranicznego dotyczącego 

arbitrażu (lub członkowi ławy przysięgłych działającemu w ramach krajowego 

lub zagranicznego systemu wymiaru sprawiedliwości) dla niego samego lub 

innej osoby w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu 

swoich obowiązków. 

Z kolei przestępstwem korupcji biernej na podstawie protokołu jest czyn 

popełniony umyślnie polegający na żądaniu lub otrzymaniu, przyjęciu oferty 

lub obietnicy nienależnej korzyści przez arbitra wykonującego swoją funkcję 

na podstawie prawa krajowego lub zagranicznego dotyczącego arbitrażu (lub 
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członka ławy przysięgłych działającego w ramach krajowego lub 

zagranicznego systemu wymiaru sprawiedliwości) bezpośrednio lub pośrednio, 

dla siebie samego lub innej osoby w zamian za działanie lub zaniechanie 

działania w wykonywaniu swoich obowiązków. 

Podkreślić należy, iż znamiona przestępstw szczegółowo przedstawione 

w art. 2 i art. 3 protokołu odpowiadają znamionom określonym w art. 2 i art. 3 

konwencji.  

Protokół identycznie jak konwencja przewiduje mechanizm monitoringu 

implementacji jego postanowień (art. 7). Określa ponadto stosunek do 

konwencji (art. 8). Wskazuje też na możliwość składania oświadczeń 

i zastrzeżeń (art. 9). Kolejne przepisy protokołu odnoszą się do podpisania 

i wejścia w życie (art. 10), przystąpienia (art. 11), zastosowania terytorialnego 

(art. 12), wypowiedzenia (art. 13) oraz powiadomień (art. 14).  

B) Prawo polskie 

Prawo polskie zawiera regulacje dotyczące przestępstw korupcyjnych. Przepisy 

art. 228 kk i art. 229 kk penalizują odpowiednio korupcję bierną i czynną osób 

pełniących funkcje publiczne. Przepisy te w sposób zgodny z protokołem 

określają zespół znamion czasownikowych odnoszących się do działania 

sprawcy. Zgodnie z art. 228 kk karalne jest na gruncie prawa polskiego 

przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej, bądź jej obietnicy lub 

żądanie takiej korzyści. Art. 229 kk zapewnia z kolei karalność udzielenia 

i obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej. Wskazać ponadto 

należy, iż odpowiedzialność karną poniesie zarówno ta osoba, która 

podejmować będzie działania bezpośrednio, jak również ta, która skorzysta 

w tym zakresie z pośrednika. Żaden z powołanych przepisów nie zawiera 

jakichkolwiek ograniczeń odpowiedzialności sprawców w tym zakresie.  

Ponadto prawo polskie w sposób zgodny z protokołem określa również korzyść 

osobistą i majątkową. Zgodnie z art. 115 § 4 kk korzyścią taką jest zarówno 

korzyść dla siebie, jak i dla kogoś innego. 

Prawo polskie definiuje także osobę pełniącą funkcję publiczną. Na podstawie 

art. 115 § 19 kk w zw. z art. 115 § 13 kk osobą taką jest m.in. ławnik. 

Instytucja ławnika w prawie polskim odpowiada pojęciu członka ławy 

przysięgłych, używanemu w protokole.  
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Choć przywołane przepisy nie wskazują wprost arbitra sądu polubownego, to 

jednak w doktrynie przyjmuje się, iż osobą pełniącą funkcję publiczną jest 

również arbiter takiego sądu (zob. Komentarz do art. 115 Kodeksu karnego 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553), [w:] A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, 

LEX, 2007, wyd. IV). Zgodnie bowiem z art. 115 § 19 in fine kk osobą 

pełniącą funkcję publiczną jest również inna osoba, której uprawnienia 

i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez 

ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową. Na 

gruncie prawa polskiego regulacje dotyczące sądu arbitrażowego 

(polubownego) znajdują się w części V Kodeksu postępowania cywilnego. 

Niektóre uprawnienia i obowiązki sądu wynikają z tych przepisów (np. 

dotyczące postępowania przed sądem polubownym – tytuł V) lub są „uznane” 

w ustawie (np. możliwość ukształtowania przez strony sporu zasad i sposobu 

postępowania przed sądem polubownym – art. 1184 kpc). W zakresie z kolei 

dotyczącym działalności publicznej stwierdzić należy, iż jest ona uznawana za 

działalność w jakimś stopniu zinstytucjonalizowaną, służącą do realizacji 

zadań publicznych i wywierającą lub przynajmniej mogącą wywierać skutki 

w sferze publicznej (zob. M. Szwarczyk, Kodeks karny Komentarz, 

LexisNexis Wydanie 4). Nie ulega wątpliwości, iż działalność arbitra ma 

charakter publiczny z uwagi nie tylko na swoją zinstytucjonalizowaną postać, 

ale również skutki, jakie w sferze publicznej wywierać może wyrok sądu 

polubownego lub ugoda przed nim zawarta. Wyrok taki lub ugoda mają moc 

prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich 

uznaniu przez sąd albo stwierdzeniu ich wykonalności (art. 1212 kpc).  

Zgodnie z protokołem penalizacją powinni być objęci nie tylko ławnicy 

i arbitrzy działający na podstawie prawa krajowego, ale również na podstawie 

prawa innego państwa (art. 4 i art. 6 protokołu), przy czym obywatelstwo nie 

ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Przepisy art. 228 § 6 i art. 229 § 5 kk 

obejmują również osoby pełniące funkcję publiczną w państwie obcym. 

Definicję osoby pełniącej taką funkcję zawiera art. 115 § 19 kk. Zgodnie z tym 

przepisem osobą pełniącą funkcję publiczną jest m.in. osoba, której 

uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub 
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uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę 

międzynarodową.  

Wskazać należy, że zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

Karnego zawartymi w opinii przyjętej w dniu 17 lipca 2012 r., przepisy 

art. 115 § 19 oraz art. 228 § 6 i art. 229 § 5 kk zapewniają odpowiedzialność 

karną arbitrów działających na podstawie umowy zawartej między podmiotami 

prywatnymi, o ile ich decyzje będą miały charakter wiążący. Zgodnie 

z protokołem decyzje wydawane przez arbitrów powinny mieć taki charakter 

(art. 1 ust. 1 protokołu). Według zaś art. 1212 kpc decyzje arbitrażowe są 

wiążące pod warunkiem uznania ich przez sąd albo stwierdzenia przez sąd ich 

wykonalności. Przewidziana w Kodeksie postępowania cywilnego procedura 

uznania i stwierdzenia wykonalności dotyczy zarówno polskich, jak 

i zagranicznych orzeczeń sądów polubownych.  

Stwierdzić zatem należy, iż przepisy prawa polskiego są w pełni zgodne 

z postanowieniami protokołu.  

 

3. Skutki związania Rzeczypospolitej Polskiej protokołem  

Związanie się protokołem nie pociągnie za sobą skutków społecznych, 

gospodarczych, finansowych ani prawnych. W zakresie skutków politycznych 

przystąpienie do protokołu przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Polski na 

arenie międzynarodowej jako państwa zaangażowanego w zwalczanie korupcji. 

 

4. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem powinno nastąpić w trybie 

przewidzianym w art. 89 ust. 1 Konstytucji RP, tj. w drodze ratyfikacji 

poprzedzonej zgodą Parlamentu wyrażoną w ustawie, bowiem postanowienia 

Protokołu dotyczą praw i wolności obywatelskich oraz zagadnień regulowanych 

w ustawie (art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji).  

Przepisy prawa polskiego, które zapewniają realizację wymogów protokołu, 

stosowane będą przez organy ścigania i sądy.  

Protokół dodatkowy dotyczy osób fizycznych: arbitrów i ławników. Protokół 

wytycza tym samym granice wolności obywatelskich. Zachowania noszące 

znamiona przestępstw korupcyjnych zostały uregulowane w Kodeksie karnym 

(art. 228 i art. 229 kk w zw. z art. 115 § 19 kk).  
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W związku z tym, iż prawo polskie jest w pełni zgodne z wymogami protokołu, nie 

zachodzi potrzeba podejmowania jakichkolwiek środków w celu wykonania jego 

postanowień.  
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Protokół dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzony 
w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.  

 
 
 
 
 
Państwa członkowskie Rady Europy oraz inne państwa sygnatariusze niniejszego 
protokołu 
 
Zważywszy, że pożądane jest uzupełnienie Prawnokarnej konwencji o korupcji (ETS 
Nr 173, w dalszej części – „konwencji”) w celu zapobiegania i zwalczania korupcji 
 
Zważywszy, że obecny protokół pozwoli na poszerzenie implementacji Programu 
Działania przeciwko Korupcji z 1996 r. 
 
Uzgodniły, co następuje: 
 
 
 
Rozdział I – Terminologia 
 

Art. 1- Terminologia 
 
Na potrzeby niniejszego protokołu: 
 

1. termin „arbiter” rozumiany jest poprzez odwołanie do prawa krajowego 
państw stron protokołu, ale w każdym wypadku oznacza również osobę, która 
na podstawie umowy o arbitraż jest powołana do wydania prawnie wiążącej 
decyzji w sporze przekazanym jej/jemu przez strony umowy. 

 
2. termin  „umowa o arbitraż”  oznacza umowę uznaną w prawie krajowym, na 

mocy której strony zgodziły się przekazać spór do rozstrzygnięcia przez 
arbitra. 

 
3. termin „członek ławy przysięgłych” rozumiany jest poprzez odwołanie do 

prawa krajowego państw stron protokołu, ale w każdym wypadku oznacza 
również ławnika działającego jako członek organu kolegialnego, do 
kompetencji którego należy podejmowanie decyzji w przedmiocie winy osoby 
oskarżonej w ramach postępowania karnego.  

 
4. W przypadku postępowania dotyczącego zagranicznego arbitra i członka ławy 

przysięgłych, państwo ścigania może stosować definicje arbitra i członka ławy 
przysięgłych w takim zakresie, w jakim definicja ta jest zgodna z prawem 
krajowym tego państwa. 

 
 
Rozdział II – Środki podejmowane na poziomie krajowym 
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Art. 2 – Przekupstwo czynne krajowych arbitrów 
 
Każda Strona przyjmuje takie środki ustawodawcze i inne, jakie mogą być 
konieczne do uznania przez jej prawo wewnętrzne za przestępstwo 
umyślnego, obiecywania, proponowania lub wręczania przez jakąkolwiek 
osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści 
arbitrowi wykonującemu swoje funkcje na podstawie prawa krajowego Strony 
dotyczącego arbitrażu, dla niego samego lub dla kogokolwiek innego, 
w zamian za to, by arbiter ten podjął działanie lub zaniechał działania 
w wykonywaniu swych funkcji. 
 
Art. 3 - Przekupstwo bierne krajowych arbitrów 
 
Każda Strona przyjmuje takie środki ustawodawcze i inne, jakie mogą być 
konieczne do uznania przez jej prawo wewnętrzne za przestępstwo 
umyślnego żądania lub przyjmowania przez arbitra wykonującego swoje 
funkcje na podstawie prawa krajowego Strony dotyczącego arbitrażu, 
bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści dla niego 
samego lub jakiejkolwiek innej osoby, przyjmowania propozycji lub obietnicy 
takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania 
w wykonywaniu swych funkcji. 
 
Art. 4 - Przekupstwo zagranicznych arbitrów 
 
Każda Strona przyjmuje takie środki ustawodawcze i inne, jakie mogą być 
konieczne do uznania przez jej prawo wewnętrzne za przestępstwa 
zachowań, o których mowa w art. 2 i 3, jeśli dotyczą one arbitra wykonującego 
swoje funkcje na podstawie prawa krajowego jakiegokolwiek innego państwa, 
dotyczącego arbitrażu. 
 
Art. 5 - Przekupstwo krajowych członków ławy przysięgłych 
 
Każda Strona przyjmuje takie środki ustawodawcze i inne, jakie mogą być 
konieczne do uznania przez jej prawo wewnętrzne za przestępstwa 
zachowań, o których mowa w art. 2 i 3, jeśli dotyczą one członka ławy 
przysięgłych działającego w ramach jej systemu prawnego. 
 
Art. 6 - Przekupstwo zagranicznych członków ławy przysięgłych 
 
Każda Strona przyjmuje takie środki ustawodawcze i inne, jakie mogą być 
konieczne do uznania przez jej prawo wewnętrzne za przestępstwa 
zachowań, o których mowa w art. 2 i 3, jeśli dotyczą one członka ławy 
przysięgłych działającego w ramach systemu prawnego jakiegokolwiek innego 
państwa. 
 
 

Rozdział III – Monitorowanie implementacji i przepisy końcowe 
 
 Art. 7 – Monitorowanie implementacji 
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Implementację protokołu przez Strony monitoruje Grupa Państw przeciwko 
Korupcji (GRECO). 
 
Art. 8 – Stosunek do konwencji 
 
1. Między państwami Stronami postanowienia art. 2 do 6 protokołu są 
uważane za przepisy dodatkowe do konwencji. 
 
2. Postanowienia konwencji mają zastosowanie w takim zakresie, w jakim są 
one zgodne z postanowieniami protokołu. 
 
Art. 9 – Oświadczenia i zastrzeżenia 
 
1. Jeśli Strona złożyła oświadczenie zgodnie z artykułem 36 konwencji, może 

ona w momencie podpisywania lub składania dokumentu ratyfikacyjnego, 
przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, złożyć podobne oświadczenie 
dotyczące art. 4 i 6 protokołu. 

 
2. Jeśli Strona złożyła zastrzeżenie zgodnie z artykułem 37 ust. 1 konwencji 

ograniczające zakres przestępstw biernego przekupstwa określonych 
w art. 5 konwencji, może ona w momencie podpisywania lub składania 
dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia 
złożyć podobne zastrzeżenie dotyczące art. 4 i 6 protokołu. Jakiekolwiek 
inne zastrzeżenie złożone przez Stronę zgodnie z art. 37 konwencji ma 
zastosowanie również do protokołu, chyba że Strona oświadczyła 
odmiennie w momencie podpisywania lub składania dokumentu 
ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia. 

 
3. Żadne inne zastrzeżenie nie jest możliwe. 

 
Art. 10 – Podpisanie i wejście w życie 
 
1. Protokół jest otwarty do podpisu dla państw, które podpisały konwencję. 

Państwa te mogą wyrazić zgodę na związanie się poprzez: 
 
a) podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, lub 
 
b) podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, po 

którym następuje ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie. 
 
2. Dokumenty ratyfikacyjny, przyjęcia lub zatwierdzenia składane są 

Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy. 
 
3. Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 

upływie trzech miesięcy od dnia, w którym pięć państw wyrazi zgodę na 
związanie się protokołem zgodnie z postanowieniami ustępów 1 i 2, i tylko 
po wejściu w życie konwencji.  
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4. W stosunku do państwa sygnatariusza, który później wyrazi zgodę na 
związanie się protokołem, protokół wchodzi w życie pierwszego dnia 
miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym 
wyraziło ono zgodę na związanie się protokołem zgodnie 
z postanowieniami ustępów 1 i 2. 

 
5. Państwo sygnatariusz nie może ratyfikować, przyjąć lub zatwierdzić 

protokołu bez jednoczesnego lub wcześniejszego wyrażenia zgody na 
związanie się konwencją.  

 
Art. 11 – Przystąpienie do protokołu 

 
1. Każde państwo lub Wspólnota Europejska, które przystąpiły do konwencji, 

może przystąpić do protokołu po jego wejściu w życie. 
 
2. W stosunku do każdego państwa lub Wspólnoty Europejskiej 

przystępujących do protokołu, wchodzi on w życie pierwszego dnia 
miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia 
dokumentu przystąpienia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy. 

 
Art. 12 – Zakres terytorialny stosowania protokołu 
 
1. Każde państwo lub Wspólnota Europejska mogą, w chwili podpisania lub 

złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub 
przystąpienia, wskazać terytorium lub terytoria, na których protokół będzie 
stosowany. 

 
2. Każda Strona może, w jakimkolwiek późniejszym terminie, poprzez 

oświadczenia adresowane do Sekretarza Generalnego Rady Europy, 
rozszerzyć zastosowanie protokołu na jakiekolwiek inne terytorium lub 
terytoria wskazane w tym oświadczeniu i dla których jest ona 
odpowiedzialna za międzynarodowe stosunki lub w imieniu których jest 
uprawniona do podejmowania zobowiązań. W odniesieniu do takiego 
terytorium protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca 
następującego po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania 
oświadczenia przez Sekretarza Generalnego. 

 
3. Każde oświadczenie złożone zgodnie z dwoma poprzedzającymi ustępami  

może być wycofane – w stosunku do jakiegokolwiek terytorium 
wskazanego w takim oświadczeniu – w drodze notyfikacji skierowanej do 
Sekretarza Generalnego Rady Europy. Wycofanie staje się skuteczne 
pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od 
dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego. 

 
Art. 13 – Wypowiedzenie 
 
1. Każda Strona może w dowolnym czasie wypowiedzieć protokół w drodze 

notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy. 
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2. Wypowiedzenie staje się skuteczne pierwszego dnia miesiąca 
następującego po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji 
przez Sekretarza Generalnego. 

 
3. Wypowiedzenie konwencji pociąga za sobą automatycznie wypowiedzenie 

protokołu. 
 

Art. 14 – Notyfikacja 
 

Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje państwom członkowskim Rady 
Europy oraz każdemu państwu lub Wspólnocie Europejskiej, które przystąpiły 
do protokołu: 
 
a) każde podpisanie protokołu, 
b) złożenie każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub 

przystąpienia, 
c) każdą datę wejścia w życie protokołu zgodnie z art. 10, 11 i 12, 
d) każde oświadczenie i zastrzeżenie złożone na podstawie art. 9 i 12, 
e) każdy inny akt, notyfikację lub informację dotyczącą protokołu. 

 
Na dowód czego niżej podpisani, będąc do tego należycie upoważnieni, podpisali 
niniejszy protokół. 
 
Sporządzono w Strasburgu, dnia 15 maja 2003 r., w języku angielskim i francuskim, 
przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który 
składa się w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekazuje 
uwierzytelniony odpis każdemu państwu sygnatariuszowi oraz państwu 
przystępującemu.  







































Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE - 920 - 693 - 13/ma/2 
DPUE.920.960.2013 /4 

dot.: RM-10-73-13 z 19.08.2013 r. 

Warszawa, dnia Q.fo sierpnia 2013 r. 

Pan Maciej Berek 
Sekretarz Rady Ministrów 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu 
' dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 

15 maja 2003 r. wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra 
właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Ministrze, .. 
w związku z przedłożonym projektem ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do 
Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r., 
pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Marek Biernacki 
Minister Sprawiedliwości 

Z poważaniem 

z u&~ 
Podsek.retarz Stanu 

J(_atarzyna Pełczy1iska-Na.lęcz 

---
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