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Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. 

Opinia do ustawy 

 o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju 

przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. 

(druk nr 839) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 r. ustawy jest wyrażenie przez 

Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji 

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy 

w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej 

w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.  

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii 

o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju 

przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r., dotyczy współpracy 

operacyjnej właściwych polskich organów państwowych z ich serbskimi odpowiednikami, 

ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości przez jej zapobieganie i ujawnianie sprawców 

określonych przestępstw.  

Wybór rangi Umowy jako rządowej został podyktowany jej zakresem przedmiotowym. 

Dotyczy ona problematyki wchodzącej do ustawowych kompetencji organów państwowych 

wymienionych w art. 2, 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, 
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Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Generalnego Inspektora Informacji 

Finansowej. 

Umowa o współpracy w przedmiocie zwalczania przestępczości zorganizowanej 

i innego rodzaju przestępczości będzie pierwszą tego rodzaju Umową zawartą między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii. Jak wynika z uzasadnienia do 

projektu ustawy, dotychczas między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Serbii (jak również 

uprzednio Federacyjną Republiką Jugosławii) nie została uregulowana współpraca 

dwustronna w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, współpracy operacyjnej i 

działań prewencyjnych organów właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, ani w zakresie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Projektodawcy 

podkreślają, że we współpracy dwustronnej brakowało dotychczas regulacji odnoszących się 

do zwalczania terroryzmu oraz wymiany informacji w tychże kwestiach. W niniejszej 

Umowie znalazły się także regulacje, które umożliwiają właściwym organom zawieranie 

porozumień wykonawczych w celu określenia szczegółowych kierunków, zakresu i form 

współpracy. 

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, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji RP. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 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 (druki sejmowe nr 3054 i 3121). 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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