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Prezes Rady Ministrów  

RM-10-21-14  
 

 Pani  

 Ewa Kopacz 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

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 Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Republiki Chorwacji o współpracy  

w zwalczaniu przestępczości, 

podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 

2010 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 

Wewnętrznych i Minister Spraw Zagranicznych. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



 

Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku 

dnia 9 lipca 2010 r. 

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

ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 

2010 r. 

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



UZASADNIENIE 

 

Umowa została opracowana przez stronę polską i reguluje kwestie współpracy operacyjnej 

właściwych polskich organów państwowych z ich chorwackimi odpowiednikami, mającej 

na celu zwalczanie przestępczości przez jej zapobieganie i ujawnianie sprawców 

przestępstw. Umowa będzie reakcją na rozpowszechnianie przestępczości, szczególnie 

zorganizowanej. Wymierne efekty tej reakcji mogą nastąpić tylko wskutek 

skonkretyzowanego działania właściwych organów obu państw. 

Strona polska jest zainteresowana wejściem w życie przedmiotowej umowy, gdyż jej 

postanowienia umożliwią skuteczne zwalczanie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej 

przestępczości, szczególnie zorganizowanej, lecz także przestępczości w ogóle – jako 

zjawiska niepożądanego. Dlatego też zinstytucjonalizowanie współpracy właściwych 

polskich organów z ich chorwackimi partnerami będzie stanowić istotny wkład stron 

w zwalczanie przestępczości, w tym także przestępczości zorganizowanej.  

Wraz z wejściem w życie niniejszej umowy utraci moc Porozumienie między 

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej 

a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji o współpracy 

w zapobieganiu i ujawnianiu przestępstw, podpisane w Warszawie w dniu 8 listopada 

1994 r. Przedmiotowa umowa zawiera szerszy katalog form współpracy stron: 

przesyłka niejawnie nadzorowana, działanie funkcjonariuszy pod przykryciem, wspólne 

patrole oraz wspólne grupy robocze. Umowa reguluje dodatkowo takie kwestie, jak 

możliwość organizowania szkoleń i doskonalenia zawodowego, ochrona świadka, 

oficerowie łącznikowi, punkty kontaktowe, legitymacje służbowe, ochrona informacji 

niejawnych i zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy. Umowa ma także szerszy 

zakres podmiotowy, gdyż dotyczy m.in. ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych i instytucji finansowych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego.  

Umowa określa w art. 1 ust. 1 zakres przedmiotowy współpracy stron, którym jest 

współpraca w eliminowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego oraz porządku 

publicznego, a także w zwalczaniu przestępczości i wykrywaniu sprawców przestępstw. 

Zgodnie z art. 2 ust. 5 umowy współpraca stron może polegać na przekazywaniu 

wskazanych w tym przepisie informacji. Podkreślenia wymaga fakt, iż katalog 
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przekazywanych informacji jest katalogiem otwartym, a zatem jeżeli informacja taka 

będzie mieścić się w zakresie określonym przez art. 1 ust. 1 umowy, strony będą 

uprawnione do jej wymiany. 

Umowa w art. 2 ust. 1–4 precyzuje, w jakiej formie odbywać się będzie współpraca 

stron; co do zasady będzie to współpraca na podstawie wniosku jednej ze stron, 

jednakże dopuszczona została także, w szczególnych sytuacjach, możliwość 

przekazania informacji i nawiązania współpracy bez konieczności występowania 

z wnioskiem. 

Szczególne znaczenie dla współpracy stron ma rozdział III, który reguluje kwestie 

specjalnych form współpracy. W przypadku takich form współpracy jak przesyłka 

niejawnie nadzorowana (art. 4) czy działania funkcjonariuszy pod przykryciem (art. 5), 

podkreślono prymat prawa wewnętrznego stron. Dodatkowo w przypadku działania 

funkcjonariuszy pod przykryciem, z uwagi na upoważnienie funkcjonariuszy drugiej 

strony do działania o charakterze siłowym, konieczne było uregulowanie kwestii 

koordynacji wykonanych przez nich czynności i możliwości ich przerwania. 

W świetle art. 7 umowy strony mogą podejmować wspólne działania mające na celu 

skuteczną ochronę świadka na podstawie przepisów prawa wewnętrznego – 

w Rzeczypospolitej Polskiej zasady te są określone w ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. 

o świadku koronnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232, z późn. zm.) oraz 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania 

ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom (Dz. U. Nr 201, 

poz. 1480). 

Formą współpracy będą także wspólne patrole (art. 8), którymi dowodzić będą 

funkcjonariusze właściwego organu strony, na której terytorium patrol jest 

wykonywany. Możliwość użycia broni służbowej została przez takich funkcjonariuszy 

ograniczona jedynie do przypadku obrony koniecznej; użycie środków przymusu 

bezpośredniego będzie natomiast następować na warunkach i w sposób określony 

przepisami prawa wewnętrznego państwa, na terytorium którego patrol jest 

wykonywany.  

Ułatwieniu współpracy stron mają także służyć przepisy dotyczące oficerów 

łącznikowych (art. 9) i punktów kontaktowych (art. 10). Aby identyfikacja 
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funkcjonariuszy właściwego organu drugiej strony była możliwa, zostali oni 

zobowiązani do posiadania ważnej legitymacji służbowej (art. 11). 

Rozdział IV reguluje kwestie ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. 

W dniu 13 marca 2007 r. weszła w życie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji w sprawie wzajemnej ochrony informacji 

niejawnych, podpisana w Zagrzebiu dnia 17 września 2003 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 141, 

poz. 992), której art. 2 ust. 2 określa klauzule tajności w sposób odmienny, niż czyni to 

niniejsza umowa. Wynika to z faktu, iż w Republice Chorwacji weszła w życie ustawa 

o tajności (Zakon tajnosti podataka), która wprowadziła zmiany do systematyki klauzul 

tajności – klauzule wskazane w art. 13 niniejszej umowy są zgodne z aktualnym stanem 

prawnym strony chorwackiej.  

Istotne znaczenie mają także postanowienia dotyczące odpowiedzialności 

odszkodowawczej. Przyjęto zasadę, że strony we wzajemnych stosunkach rezygnują 

z wszelkich roszczeń odszkodowawczych z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy 

(art. 15 ust. 1) oraz z powodu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci funkcjonariusza 

(art. 15 ust. 2), chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu 

jednej ze stron (art. 15 ust. 3). Jeżeli natomiast szkoda została wyrządzona osobie 

trzeciej, zobowiązana do wypłaty odszkodowania jest ta strona, na której terytorium 

szkoda została wyrządzona (art. 15 ust. 4). Przyjęcie takiej konstrukcji ma zapobiec 

konieczności pozywania przez osobę poszkodowaną organów państwa obcego, co w 

przypadku powszechnej zasady właściwości miejscowej sądu pozwanego w praktyce 

oznaczałoby konieczność występowania z powództwem poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też strona, która została obciążona obowiązkiem 

wypłaty odszkodowania, będzie posiadać prawo regresu wobec strony, której 

funkcjonariusze szkodę wyrządzili, o zwrot całej sumy odszkodowania wypłaconej 

poszkodowanemu lub osobie uprawnionej po jego śmierci (art. 15 ust. 5). Prawo regresu 

zostało wyłączone w przypadku, gdy funkcjonariusz działał pod bezpośrednim 

dowództwem funkcjonariusza tej strony, na której terytorium szkoda powstała – nie 

dotyczy to jednakże przypadku winy umyślnej. 

W umowie przewidziano także możliwość ograniczenia współpracy (art. 16) oraz 

zawierania porozumień wykonawczych do umowy (art. 19).  
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Koszty związane z realizacją umowy ponosić będzie strona, na której terytorium koszty 

te powstały, chyba że strony postanowią inaczej (art. 21). Po stronie Rzeczypospolitej 

Polskiej koszty, według przyjętej zasady, ponosić będą właściwe organy wymienione 

w art. 1 ust. 2 – odpowiednio do zakresu swych ustawowych kompetencji. W związku 

z tym nie przewiduje się dodatkowych obciążeń finansowych dla budżetu państwa. 

Wejście w życie niniejszej umowy nie spowoduje skutków finansowych dla podmiotów 

sektora finansów publicznych w postaci zmniejszenia ich dochodów lub zwiększenia 

ich wydatków, ani dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, 

nieprzewidzianych w danej części budżetowej. 

Postanowienia umowy związane są z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), ustawy z dnia 12 października 1990 r. 

o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 maja 

2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.), 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 

(Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.). 

Umowa została sporządzona jako porozumienie ramowe, zawierające standardowe 

rozwiązania stosowane w aktach prawnych regulujących współpracę organów ochrony 

porządku publicznego na płaszczyźnie międzynarodowej. Rozwiązania te nie wykraczają 

w swej istocie poza reżim prawny obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej. W związku 

z tym związanie Rzeczypospolitej Polskiej niniejszą umową nie spowoduje konieczności 

dokonania zmian w polskim prawie wewnętrznym. 

Umowa dotyczy przede wszystkim organów ochrony porządku i bezpieczeństwa 

publicznego i ustanawia ramy współpracy tych organów. Ponadto dotyczy ona osób 

fizycznych i osób prawnych w takim zakresie, w jakim będą one zaangażowane 

w popełnianie przestępstw na terytoriach państw-stron.  

Zasadniczym skutkiem wejścia w życie niniejszej umowy będzie wzmocnienie ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości 

zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości. Umowa ustanawia ramy prawne 
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współpracy między właściwymi organami obu stron przez wymianę informacji dotyczących 

m.in. istotnych okoliczności związanych z popełnianiem przestępstw oraz technik i metod 

działania organizacji przestępczych. Podejmowane działania będą mieć na celu 

zredukowanie liczby poważnych przestępstw. 

Współpraca będąca przedmiotem umowy, prowadzona między właściwymi organami 

Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Chorwacji, spowoduje korzystny oddźwięk społeczny 

i polityczny w obu państwach, przede wszystkim w związku z uzyskaniem większej 

skuteczności w zwalczaniu przestępczości. Pozwoli na to efektywna współpraca między 

odpowiednimi organami oraz skuteczne zapobieganie przestępstwom i ściganie sprawców. 

Wejście w życie umowy będzie też mieć znaczenie polityczne w kontekście niedawnego 

uzyskania przez Republikę Chorwacji członkostwa w Unii Europejskiej. Podejmowanie 

wspólnych działań w zakresie zwalczania przestępczości jest także szczególnie ważne 

z uwagi na przebywanie dużej liczby obywateli polskich w Chorwacji w celach 

turystycznych. Z tego względu zacieśnienie współpracy służb, szczególnie policyjnych, obu 

państw jest istotnym aspektem w relacjach dwustronnych. 

Trudno jest obecnie przewidzieć ewentualne skutki gospodarcze wejścia w życie niniejszej 

umowy. Zważywszy na fakt, iż akt ten niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia 

przestępczości zorganizowanej, należy przypuszczać, iż ewentualne skutki gospodarcze będą 

mieć charakter pozytywny. W szczególności wejście w życie umowy przyczynić się może 

do wzrostu pewności dwustronnego obrotu gospodarczego, a także zwiększenia 

bezpieczeństwa stosunków gospodarczych, które są jednym z priorytetów dwustronnej 

współpracy między stronami.  

Wybór rangi umowy jako umowy rządowej został podyktowany jej zakresem 

przedmiotowym. Dotyczy ona problematyki wchodzącej w zakres ustawowych kompetencji 

organów państwowych wymienionych w art. 1 ust. 2 umowy, a mianowicie: ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej 

oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową umową nastąpi przez jej ratyfikację 

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, tj. w trybie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 

14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. 
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zm.) zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 

r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Jest to podyktowane faktem, iż na podstawie umowy 

będą realizowane na terytoriach państw-stron wspólne czynności operacyjne, takie jak 

przesyłka niejawnie nadzorowana czy działania pod przykryciem, a także wspólne 

patrole funkcjonariuszy. Wiąże się to z przyznaniem funkcjonariuszom obu stron 

uprawnień siłowych, tj. posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego oraz 

pojazdów służbowych i innych środków technicznych. W świetle art. 31 ust. 3 

Konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 

mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w 

demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla 

ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 

osób. Tak więc zastosowanie trybu ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie 

wydaje się celowe i uzasadnione. 
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AGREEMENT 

between 

the Government of the Republic of Poland 

and 

the Government of the Republic of Croatia 

on cooperation in the fight against crime 

.s._-~-=----

The Government of the Republic of _f'q]~Jld. _ ąnp tbe_ Government-of...the- Hepublic- of-
·····-·--·-···- -···- ·-·· -··-···-······-·· .. -··- -· -·······-···- .. ···-

Croatia, hereinafter referred to as "the Contracting Parties", 

In tlie spirit of f-riendly relations between the two countries, 

· Aiming at enhancing cooperation between the Contracting Parties, 

. Expressing joint will to efficiently act in preventing international threats to public safety and 

.in combating international crime, 

a view to acting more efficiently against international crime through coordinated 

agreed as follows: 

CHAPTER l 

GENERAL PROVISIONS 

Atticle 1 

Subject matter of the Agreement and competent authorities 

Contracting Parties shall strengthen their cooperation in the fields of eliminating 

to public safety and public order and combating punishable acts and detecting 

r.l'i:irnct ... ."+.,...~~ thereof. 



2. The competent authorities of the Contracting Parties for the implementation of this 

Agreement shall be: 

- in the Republic of Poland: 

a) Minister competent for the interna! affairs, 

b) Minister competent for the financial institutions, 

c) Minister competent for the public finances, 

d) Head of the Interna! Security Agency, 

e) Police Commander-in-Chief, 

f) Border Guard Commander-in-Chief, 

g) Generąl lnspector of the Financial lnforrnation; 

- in the Republic of Croatia: 

a) the Ministry of the Interior, the Generał Police Directorate, as the national central 

authority with its internat organisational units and police administrations within 

the scope of their competences, 

b) the Ministry of Finance - the Customs Administration. 

3. The Contracting Parties shall immediateły nottfy ~ach other, through dipłomatic 
channels, ot any changes to the scope of competence or names of the competent 

authorities referred to in paragraph 2. 

CHAPTER 11 

GENERAL PROV!S!ONS ON COOPERATION 

Article 2 

Cooperation on request 

1 . The competent authorities of the Contracting Parties shall assist each other in the 

fields ot eliminating threats to public safety and public order as well as combating 

punishable acts and detecting perpstrators thereof, on request. 



2. The competent authorities of the Contracting Parties s~all in special situations also act 

without a request, if, on the basis of the factŚ. established, they may reasonably 

presume that these information are necessary for eliminating concrete threats to public 

safety and public order or for combating punishable acts. and detecting perpetrators 

thereof, or they may eontributa to submitting of the request for assistance. 

3. Such a request for assistance shall in principle be submitted in writing, except for 

emergency situations, when the request may be also submitted verbally. In such 

a case, the official request in writing shall be submitted immediately. 

4. lf the reqiJ~ste~ aut~orjty is n()t c~~p_e~e_nt to.. e)_:(ec~:Jte _th_E:J ~ęque_l?~. lt _l?h_?l~ fol"{\/ar.ci it to 

the competent authority of the Contracting Party immediately. 

5. The cooperation referred to in paragraphs ·1 and 2 may refer in particular to 

transmitting the information on: 

a) perpetrators of punishable acts and criminallinks among them, 

b) organisational structure of criminal groups and their methods of operation, 

c) characteristic eonduet of perpetrators and groups of perpetrators, 

d) significant circumstances of cases, in particułar rełated to the time, place and 

criminal methods used, as well as to the natura of committed punishable acts and 

specific characteristics, 

e) infringed penal ław provisions, 

f) measures undertaken and their results, 

g) identity of owners, users and persans operating vehicles or crafts, 

authorisations for operating vehicles or crafts, 

permanent or ternporary residence, 

subscribers and users ot telephone connections or other telecommunication 

devices, 

identity of persons, 

. origin of objects and goods, 

passession or ownership of real property, movabl0 property and securities, 



n) searching for persans or objects, 

o) operational- intelligence activities, 

p) possibility for a witness to testify, 

q) witness protection methods. 

Article 3 

rn-service training and professional development 

The competent authorities of the Contracting Parties shall cooperate in the field of in

service training and professionaJ development, especially by: 

a) exchanging training plans and programmes, 

b) .joint seminars and exercises, as well as exchanging instructors and experts, · 

c) participating in exercises and, as observers, in other activities of the competent 

authorities ot the Contracting Parties, 

d) participating in other forms of professionaJ development, 

e) joint working meetings. 

CHAPTER III 

SPECIAL FORMSOF COOPERATION 

Article 4 

Centroiled deliveries 

1. In cases specified by the national Jegislation of the Contracting Parties, a competent 

authority ot one ot the Contracting Parties may submit a request to the competent 

authority ot the other Contracting Party for eontroilin g of import, ex port and transport of 

crime-related objects or objects used for committing crime, in particular: narcotic 

drugs, psychatropie substances and precursors, weapons, explosives, counterteit 

means ot payment and securities. The requested Contracting Party shall have the 
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right to refuse or limit its consent for delivery contr' J especially if the latter involves a 

special risk for persans participating in it or if it threatens public safety. 

2. In order to avoid interruption of delivery control, the requested Contracting Party shall 

assume eontroi over the delivery at the moment of crąssing the border or at some 

other agreed location. This Contracting Party sha/1 ensure further constant eontroi over 

the delivery in the manner that will allow its takeover and detention of perpetrators of 

crime at any time. 

3. Within the framework of using the results of delivery control, the orders of the 

competent authority of the requested Contracting Party, issued on the basis of 

provisions ofthe nationallegislation, must be observed. 
-·· -- ······-- -· -- - - . --· - ---· ·----------- -- -----

4. The consent for requests for eontroilad deliveries originating from or continued in the 

territery ot third countries shall be approved only if the request contains confirmation of 

a third country regarding the fulfilmant of requirements foreseen in paragraph 2. 

5. The competent authority of the requesting Contracting Party shall submit the request 

for granting consent referred to in paragrap h 1 to: 

- in the Republic of Poland: the Police Commander-in-Chief, the Border Guard 

Gammander-in-Chief or the Head of the Interna! Security Agency, 

- in the Republic of Croatia: the Ministry of the Interior, the Generał Police 

Directorate, the Criminal Police Directorate. 

Article 5 

Operations of undercover officers 

The competent authorities of the Contracting Parties may cooperate in the 

implementation of the provisions of this Agreement by employing, in the territary of the 

state of the other Contracting Party, the officer performing operational - intelligence 

activities in the form of undercover operations, under Polish law, and an undercover 

investigator, under Croatian law, hereinafter referred to as the "undercover officers". 
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This cooperation shall be conducted in line with the national legislations of the states 

of the Contracting Parties. 

·f;· ·rhe cooperation referred to in paragraph 1 shall commance on request of the 

· ';-! competent authority of one of the Contracting Parties following the consent of the 

competent authority of the other Contracting Party. 

The request referred to in paragraph 2 shall be submitted to: 

- in the Republic of Poland: the Police Commander-in-Chief, the Border Guard 

Commander-in-Chief or the Head of the Interna! Security Agency, 

in the Republic ot Croatia: the Ministry ot the Interior or the General Police 

Oirectorate, the Criminal Police Directorate. 

·rhe consent referred to in paragraph 2 shall not infringe the provisions of the national 

legislations of the states of the Contracting Parties and may also be subject to specific 

requirements. 

The cooperation referred to in paragraph 1 shaU be based on the principles of close 

· ·.· . coordination between the competent authorities of the Contracting Parties. These 

activities shall be managed by the officer of the competent authority of the requested 

Contracting Party, and shall be limited to individual, time defined activities. At the 

_·request of the requested Contracting·Party, the undercover officer shall be obliged to 

·•· cease his/her activities on the request of the requested Contracting Party . 

.. ·-rhere is no obligation to disclose true identity of the undercover officer. The 

· Contracting Parties s hall observe the secrecy o f the undercover officer's identi'ty even 

after the completion of his/her activities . 

. · _.~~The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other in writing . 

of the activities undertaken and the results achieved in the framework of the 

cooperation referred to in paragraph 1. 
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Articte 6 

Working groups 

The competent authorities of the Contracting Partras may, pursuant to a written 

· agreement, establish joint working groups for the implementation of the provisions of this 

. Agreement. 

Article 7 

Witness protection 

, The competent authorities ot the Contracting Parties may undertake joint activities to 

effectively protect witnesses in accordance with the provisions of the nationallegislations. 

: 1. Joint patrols may be organised by: 

Article 8 

Joint patrols 

in the Republic ot Poland: the Police Gammander-in-Chief or the Border Guard 

Commander-in-Chief, 

in the Republic of Croatia: the Ministry ot the Interior, the Generał Police 

Directorate. 

The patrol referred to in paragraph 1 shall be under command of the officer of the 

competent authority of the state of the Contraeling Party in the territary of which this 

patrol is carried out. 

The officers taking part in a joint patroi in the territary of the other Contracting Party 

may participate in establishing the ider.tity of persons. 

The officers referred to in paragraph 3 may: 

a) possess and wear service uniforms, 

b) possess short service firearms, 

c) possess measures of restraint, 

i 
l 



d) possess and use service vehicles and other technical means necessary for 

performing official tasks. 

· ··.: The officers referred to in paragraph 3 may use short service firearms solely for 

.Linavoidable self-defence, whereas other means ot .restraint in accordance with the 

· · · · national legislation of the state of the receiving Contracting Party in the territary of 

. which the joint patrol is performed. 

Article 9 

Liaison officer 

. · The competent authorities ot the Contracting Parties may second a liaison officer to 

··. the competent authorities ot the other Contracting Party upon consent ot that 
::.• 

. Contracting Party. 

· ·. The liaison officer s hall provide for counselling, professional assistance and 

:lnformation exchange and shall execute other tasks assigned by the competent 

· ·· '?uthority ot the sending Contracting Party. During the execution ot tasks, the liaison 

~officer may wear his/her service uniform. 

· .The liaison officer of one ot the Contracting Parties seconded to a third country may, 

consent of the competent authorities of both Contracting Parties and upon a 

mitten consent af a third country, represent the interests of the other Contracting Party 

that country. 

Article 10 

Contact points 

a view to facilitating the exchange of information and the cooperation between the 

authorities ot the Contracting Parties, the officers ot the competent authorities 

(yf the Contracting Parties may be seconded to the contact point services shared 

other Contracting Party and third countries, following written consent of these third 
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Article 11 

Official identification card 

The officer executing tasks under this Agreement in the territery of the state of the other 

Contracting Party, must have a valid official identffication car~. with the exception of the 

cooperation referred to in Article 5. 

CHAPTERIV 

DATA PROTECTION 

Article 12 

·· Personal-data 

1. The Contracting Parties shall apply the following principles of procedura in order to 

.protect exchanged personał data: 

a) the transmitted personał data shall be used solely for the purpose and under 

conditions specified by the competent authorities of the sending Contracting Party, 

b} the competent authority of the Contracting Party shall noti'fy on request the 

competent authority of the other Contracting Party óf the manner in which the 

transmitlad personał data are being used and of the result of the cases, 

c) the competent authority of the Contracting Party shall transmit personał data sołeły 

to the competent authority of the other Contracting Party; personał data may be 

transmitlad to other authorities sołely with the consent of the competent authority 

ot the sending Contracting Party and for the aims referred to in this Agreement, 

d) the competent authority of the sending Contracting Party shall be responsible that 

the transmitted data are accurate, comp!ete, up-to-date and true and shal! provide 

that their scope is accurate for the aims referred to in this Agreement, 

e) should it be established that the transmitted personał data are not accurate, 

complete, up-to-date or true or their transmission ilłegal, the competent authority of 

the receiving Contracting Party shall immediately notify the competent authority of 

the sending Contracting Party thereof; in such a case, the competent authorities of 

the receiving Contracting Party shall correct or destroy these data, 
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f} the competent authorities of the Contracting Parties sending personał data shalł 
specify the deadline for their deletion from the data records, 

g) the competent authorities of the Contracting Parties shall efficiently protect the 

received personał data against unauthorised acc.~ss, unauthorised modifications 

and unauthorised disclosure, as well as against aooidental or unauthorised 

destroying or accidentalloss. 

2. The provisions of paragraph 1 shall be equally applied to personał data received by 

the competent authorities of one of the Contracting Parties in the termory of the state 

of the other Contracting Party in the course ot participating in activities under this 
Agreement. 

3. The competent authorities of one of the Contracting Parties which, partleipata in the 

Ęlctivities in the territary of the state of the Other Contracting Party may on their own 

request be granted access to personał data solely under the supervision of the 

competent authorities ofthe said Contracting Party. 

4. In the part that is not regulated by this Article and this refers in particular to the 

suppłementing, modifying or deleting of personat dąta, as well as to the informing of 

the data subjects, the nationallegislation of the Contracting Parties shałl be applied. 

Article 13 

Classified data 

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall ensure the protection of the 

exchanged classified data. 

2. The Contracting Parties have agreed that the following classification levels of 

classified data be considered identical: 

In the Republic of Poland: In the Repubłic of Croatia: 
Restricted (zastrZeżone) Restricted (ogranićeno) 

Confidential (poufne) Co nfidentlał (povjerljivo) 
Secret (tajne) Secret {tajno} 

, Top secret (ściśle tajne) . Top secret (vrlo tajno) 



3. Classified data transmitted by the competent authority of one of the Contracting . 

Parties ~L. the competent authority of the · other Contracting Party may be made 

available also to authorities other than those set..forth in Artick 1 (2), as well as to an 

authority of a third country competent for the law enforcement and security and public 

order, solely with the consent of the competent aut_hority · of the sending Contracting 

Party. 

4. In case of disclosure or danger of discłosura of the classified data ceded by the 

competent authority of one of the Contracting Parties, the competent authority of the 

receiving Contracting Party shall immediately notify the competent authońty ot the 

sending Contracting Party thereof; at the same time, the competent authońty of the 

receiving Contracting Party shall notify the competent authority of the sending 

--·-·-.. ··--·--~-..--•!-·---- _Contracting_Party._of.-the-circumstances--surreunding-that-incident-and-·consequences 

.... 
-.~( . 

thereof, as well as of the measures undertaken to prevent such future incidęnts . 

CHAPTERV 

LEGAL RELATIONS 

Article 14 

Protection and liability of officers 

1. The .Contracting Party shall in the territary of its state guarantee the same protection 

and assistance to the offlcers of the competent authorities ot the other Contracting 

Party acting under this Agreement as to their own officers. 

2. The officer of the competent authorities oh the Contracting Party shall be liabłe for . 

committing any misdemeanours and crimes under the national legislation of the state 

of the Contracting Party in the territary of which he/she has committed the said 

offence. 

3. The officer of the competent authorities of the Contracting Party shall be disciplinary 

liable under the nationallegislation of his/her state. 



Article 15 

Damage liability 

1. The Contracting Parties shall mutually waive any damages claims for objects lost or 

damaged, if a damage has been caused by the officer of the competent authority of 

the other Contracting Party during performing tasks under tliis Agreement. 

2. The Contracting Parties shall mutually waive any claims for health impairment or death 

of the officer if it occurred during performing tasks under this Agreement. 

3. Paragraphs 1 and 2 shall not be applied if the damage caused intentionally or by gross 

negligence has been established by a finał judicial decision or a decision of the 

-·· ··· -· -·--··· ·---ili:---·•1--------·-competent-authority·of-one· of'the·eontracting-Parties:-·------- ---- - · -- ------

4. lf the officer of the competent authorities of one ot the Contracting Parties, in the 

course ot performing tasks under this Agreement in the territary of Ule state of the 

other Contracting Party, shall cause a damage to third persons, the Contracting Party 

in the territary of which state the damage was caused, shall be liable for damages 

according to regulations which would apply in case the damage has been caused by 

its own officers. 

5. The Contracting Party whose officers have caused the damage referred to in 

paragraph 4 in the territary of the other Contracting Party, shall return to the other 

Contracting Party the entire amount ot damages reimbursed to an injured party or 

his/łier legitimate heirs. 

6. Paragraph 5 shall not be applied if the officer causing the damage acted under direct 

command of the officer of the other Contracting Party, unless the damage has been 

caused intentionally. · 

7. The competent authorities of the Contracting Parties shall cooperate closely in order to 

facilitate the settlemant of the damages claims. The competent authorities of the 

Contracting Parties shall in parlicuJar exchange all information at their disposal 

regarding cases of the damages caused under this Article. 



CHAPTERVI 

FINAL PROVI.SIONS 

Article 16 

Limitations on cooperation 

lf one of the Contracting Parties considers that acting on request or cooperation under this 

Agreement is of such nature that it may entaillimitations of sovereignty, threaten security 

or other crucial interests, or infringe its legal order, it shall notify the other Contracting 

Party that if refuses cooperation in whole or partially, or that it shall impose certain 

conditions on it. 

Article 17 

Meetings of experts 

For purposes of implementing this Agreement, the competent authorities of the 

Contracting Parties may organize meetings of experts. 

Article 18 

Safety Ievel assessment 

,. 
The Contracting Parties shall exchange information on safety Jevel and public order in the 

territorias of the Contracting Parties and may, when needed, jointly asses crime threat 

level. 

Article 19 

lmplementation arrangements 

The competent authorities of the Contracting Parties may enter into implementation 

arrangements. 
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Article 20 

Warking language 

.. The Contraeling Parlies shall use Engłish as the working language in the implementation ot 
~: this Agreement. The Contracling Parties may afso use their .officiallanguages if communication 

t in English is not possibłe. 
;. 
~· 

.. 

Article 21 

C os ts 

Unless the Contraeling Parties agree otherwise, the costs related to the implementa.tion ot this 

Agreement shall be covered by the Contracting Party in territary of which state these costs 
-have-been·incurred.-··- ---·--· -··-·--------------···--·-.--.. -·------ ____ .. _________ ·-------- ----·-·----

Article22 

Relation to othe_r intemational agreements 

This Agreement shalł not affect the rights and obligations of the Contraeling Parties resulting 

from other intemational agreements. 

Article 23 

Settłement of disputes 

1. Any disputes arising from the interpretation or appłication of this Agreement shall be 

discussed and settled by the competent authorities ot the Contracting Parties. 

2. lf an agreement referred to in paragraph 1 shall not be reached, disputes shall be settłed 

through diplomatic channels. 

Article 24 

Terminafion of the current Agreement 

With the entry into torce of this Agreement, the Agreement between the Ministry of the Interior 

of'the Rep~plic of Poland and the Ministry of the lnteńor of the Republic ot Croatia on the 
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prevention and uncovering of criminal activity, signed on 8 November 1994, shall cease to 

have effect. 

Article 25 

Entry into force and duration 

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day of the date of the receipt of the 

last written notification by which the Contracting Parties have notified each other, through 

dlplomatic channels, that their interna! legal procedures necessary for the entry into force, 

have been completed. 

--- --- ---·- --- ~- -2 ..... -.This-Agreement-shall-be conGiuded-for-an -indefinite-peńad-of-time;-Each-Gontracting-Party

may at any time terminate this Agreement by written notification through . diplomatic 
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channels. In such a case, the Agreement shall cease to have effect ninety days from the 

date of the receipt of the note of termination by the other Contracting Party. 

D t h n.:. re:?tJvt;t't . 9 "1~ 2-Jtu : - l h . th p. r h . one a .• ~r.~ ................ on .... , .. J........ ........... 1n two ong1na s, eac 1n e o 1s , 

Croatian and English Janguages, all texts · g equally authentic. In cases of any divergences 

in the interpretation, the English text shall prevaił. 

For the Government of 

the Republic of Poland 

pa~ 

For the Government of 

the Re~roalia 

~-=============================~============~ 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE- 920 --{60 -14/ma/1 

DPUE.920.172.2014 /l 

Warszawa, dnia tf( lutego 2014 r. 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu 
przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9lipca 2010 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 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. . 1 
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