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Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji 

o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. 

(druk nr 476) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę Sejmu i Senatu na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji 

o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. 

Polska przyjęła na siebie szereg międzynarodowych zobowiązań w zakresie zwalczania 

korupcji.  

Podstawowym dokumentem dotyczącym tego zagadnienia jest Konwencja Narodów 

Zjednoczonych Przeciwko Korupcji przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne na 58. Sesji 

w październiku 2003 r. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w 2006 r.  

Zwalczanie korupcji w ramach Unii Europejskiej stało się jednym z priorytetów III 

filara UE. Instytucją służącą zwalczaniu korupcji jest OLAF - Europejski Urząd do Spraw 

Zwalczania Nadużyć Finansowych. 

Na mocy Decyzji Rady UE z 24 października 2008 r. w oparciu o strukturę EPAC–

Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji utworzono EACN – Europejską sieć 

Antykorupcyjną i stworzono system punków kontaktowych organów ścigania krajów 

członkowskich UE przeciwko korupcji. 

Z kolei Komitet Ministrów Rady Europy w listopadzie 1997 r. przyjął program działań 

w walce z korupcją w postaci Rezolucji nr 24 (97), która określiła 20. zasad wiodących oraz 

wyznaczyła koncepcję działania GRECO (Grupy Państw Przeciwko Korupcji) powołanej 

w ramach Rady Europy. GRECO jest odpowiedzialna za monitorowanie przestrzegania przez 
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państwa członkowskie określonych w Rezolucji dwudziestu zasad oraz ocenę stopnia 

implementacji konkretnych instrumentów prawnych, którymi jest między innymi 

Prawnokarna Konwencja o korupcji – ratyfikowana przez Polskę w 2002 r. 

Prawnokarna konwencja o korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 29, poz. 249) nałożyła na strony Konwencji obowiązek przyjęcia 

środków koniecznych do uznania przez prawo wewnętrzne za przestępstwo, szeregu 

zachowań związanych z przekupstwem, których dopuściły się osoby będące: krajowymi 

i zagranicznymi funkcjonariuszami publicznymi, funkcjonariuszami organizacji 

międzynarodowych, członkami krajowych i zagranicznych zgromadzeń przedstawicielskich 

sprawujących władzę ustawodawczą lub wykonawczą, członkami międzynarodowych 

zgromadzeń parlamentarnych, sędziami lub funkcjonariuszami sądów międzynarodowych. 

Konwencja uznała za konieczne zwalczanie korupcji nie tylko w sektorze publicznym 

lecz także w sektorze działalności gospodarczej. 

Konwencja wykraczała poza uregulowania przyjęte w polskim, krajowym porządku 

prawnym w zakresie m.in: 

1) karalności za przestępstwa przekupstwa czynnego i biernego w sektorze prywatnym 

(art. 7 i 8 konwencji), 

2) karalności za przestępstwo czynnego handlu wpływami, oraz za bierny handel 

wpływami, gdy nienależna korzyść miałaby przypaść na rzecz osoby trzeciej (art. 12 

konwencji), 

W związku z brakiem w polskim systemie prawnym odpowiednich instrumentów, 

służących realizacji wszystkich postanowień konwencji, strona polska postanowiła skorzystać 

z możliwości złożenia zastrzeżeń do Konwencji, na podstawie art. 37. Zastrzeżenia dotyczyły 

nieuznawania przez Polskę za przestępstwa zachowań określonych w art. 7, 8 i 12 Konwencji, 

w zakresie w jakim zachowania opisane w tych przepisach nie stanowią przestępstw 

w rozumieniu Kodeksu karnego.  

Obecnie procedowana ustawa dotyczy ratyfikacji sporządzonego w Strasburgu, w dniu 

15 maja 2003 r. Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, który 

zgodnie z art. 10 ust. 3 Protokołu wszedł w życie 1 lutego 2005 r. 

Celem protokołu jest uzupełnienie regulacji przewidzianych w Prawnokarnej konwencji 

o korupcji o penalizację przestępstwa czynnej i biernej korupcji popełnionego przez 
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krajowych i zagranicznych arbitrów oraz krajowych i zagranicznych członków ław 

przysięgłych (ławników). 

Protokół przewiduje w art. 9 mechanizm monitoringu implementacji jego postanowień 

oraz wskazuje na możliwość składania oświadczeń i zastrzeżeń. Z tego uprawnienia Polska 

nie skorzystała. 

W toku postępowania mającego na celu ratyfikację Protokołu stwierdzono, że przepisy 

prawa krajowego są w pełni zgodne z postanowieniami protokołu. 

W związku z tym, że zakres przedmiotowy Protokołu dotyczy wolności i praw 

obywatelskich określonych w Konstytucji oraz materii regulowanej aktami rangi ustawowej, 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji RP zasadna jest ratyfikacja za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Opiniowaną ustawę Sejm uchwalił na 52. posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. 

Stanowiła ona przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1757).  

Projekt ustawy został skierowany do I czytania w sejmowych komisjach: Spraw 

Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisje rozpatrzyły ustawę na 

posiedzeniu w dniu 10 października 2013 r. i postanowiły o przyjęciu sprawozdania, 

w którym rekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek (druk sejmowy nr 1813).  

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek. Sejm uchwalił ustawę 

w brzmieniu przedłożenia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


