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Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, 

podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r. 

(druk nr 435) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę Sejmu i Senatu na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony 

świadka, podpisanego w Stirinie (Republika Czeska) dnia 24 maja 2012 r. 

Rzeczypospolita Polska podpisała Porozumienie 11 października 2012 r. w Matrahaza 

(Węgry). 

Podstawowym celem związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem jest 

unormowanie aspektów technicznych i operacyjnych w zakresie współpracy z państwami 

Grupy Salzburskiej, którymi są obecnie: Republika Austrii, Republika Czeska, Republika 

Słowacji, Republika Bułgarii, Rumunia, Węgry, Republika Słowenii, Rzeczypospolita Polska 

oraz Republika Chorwacji (jako obserwator) - w zakresie ochrony świadka koronnego. 

Ponadto Porozumienie ma na celu  uzupełnienie regulacji europejskich w zakresie 

współpracy policyjnej (tiret 4 preambuły). 

Przedmiotowe Porozumienie reguluje zadania i czynności funkcjonariuszy w stosunku 

do osób chronionych. Status świadka określony jest przepisami prawa krajowego Strony 

Wnioskującej (art. 2), których Strona Przyjmująca nie może kwestionować (art. 2 ust. 5). 

W Rzeczypospolitej Polskiej regulacje prawa wewnętrznego w zakresie świadka 

koronnego tworzą w szczególności: ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym 

oraz rozporządzenie 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. 
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1480). Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, warunki i zasady udzielania ochrony lub pomocy za 

granicą może określić umowa międzynarodowa.  

Współpraca państw – sygnatariuszy Porozumienia obejmować będzie takie aspekty, jak: 

zmiana miejsca pobytu i ochrona osób, wymiana informacji, wsparcie administracyjne, 

techniczne i logistyczne, szkolenie służb zajmujących się ochroną świadków (art. 2 ust. 2). W 

celu realizacji współpracy na podstawie Porozumienia każda ze Stron wyznaczy krajowy 

punkt kontaktowy, którym będzie jednostka zajmująca się prowadzeniem programu ochrony 

świadka (art. 10). Krajowym punktem kontaktowym po Stronie polskiej będzie Komendant 

Główny Policji.  

Postanowienia Porozumienia wprowadzają możliwość posiadania przez funkcjonariuszy 

broni służbowej i niezbędnego wyposażenia podczas realizacji czynności z zakresu ochrony 

osób na terytorium Państwa-Strony Porozumienia (art. 5), określają procedury  wwożenia 

broni, amunicji i  wyposażenia na teren państwa obcego (art. 6).  

Porozumienie zawiera zobowiązanie do zapewnienia pełnej poufności i ochrony 

wszelkich informacji dostarczonych przez Strony, przy czym informacje niejawne będą 

wymieniane wyłącznie przez krajowe punkty kontaktowe (art. 8).  

W celu zagwarantowania niezależności oraz zabezpieczenia interesów narodowych 

każdej Stron, w przypadku gdy uwzględnienie wniosku w ramach niniejszego Porozumienia, 

może zagrażać suwerenności lub bezpieczeństwu Strony, może ona odmówić współpracy w 

całości lub części lub uzależnić jej podjęcie od spełnienia określonych warunków, 

przestrzegając jednakże zobowiązań nałożonych przez inne porozumienia o współpracy 

międzynarodowej. 

W zakresie podmiotu właściwego do ponoszenia kosztów działań ochronnych 

uzgodniono, że koszty związane z realizacją ochrony ponosi Strona Wnioskująca (art. 11). 

W związku z tym, że zakres przedmiotowy Porozumienia dotyczy wolności, praw 

i obowiązków określonych w Konstytucji oraz materii regulowanych aktami rangi ustawowej 

(ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym oraz ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji) zasadna jest ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia, za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji RP oraz art. 12 ust. 2 

ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Opiniowaną ustawę Sejm uchwalił na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. 

Stanowiła ona przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1498). Projekt ustawy został 

skierowany do I czytania w sejmowych komisjach Spraw Zagranicznych oraz Spraw 

Wewnętrznych. Komisje rozpatrzyły ustawę na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2013 r. i 

postanowiły o przyjęciu sprawozdania, w którym wnioskowały o przyjęcie ustawy bez 

poprawek (druk sejmowy nr 1584). W trakcie drugiego czytania również nie zgłoszono 

poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


