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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 Porozumienia o 
współpracy w zakresie ochrony 
świadka, podpisanego w Stirinie dnia 
24 maja 2012 r. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

W dniu 24 maja 2012 r. zostało sporządzone w Stirinie Porozumienie o współpracy 

w zakresie ochrony świadka.  

Po zaznajomieniu się z powyższym Porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

− zostało ono uznane za słuszne, zarówno w całości, jak i każde z jej postanowień w nim 

zawartych, 

− jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, 

− będzie niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Dano w Warszawie, dnia 

 
 
 
 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 

 
 
PREZES RADY MINISTRÓW 
 
 
 

 

 

29-05-dg 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego 

w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.  

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

ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie 

dnia 24 maja 2012 r.  

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

 

I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem 

W kontekście międzynarodowym istnieje wiele inicjatyw mających na celu zwalczanie 

przestępczości, w szczególności w jej najpoważniejszych, zorganizowanych formach. 

Jednym ze sposobów jej zwalczania jest wprowadzenie do systemów prawnych 

instytucji świadka koronnego.  

W ramach Unii Europejskiej, w szczególności od chwili zniesienia granic 

wewnętrznych i wprowadzenia zasady swobodnego przepływu osób, zapewnienie 

ochrony świadkom koronnym stało się istotnym wyzwaniem. Na forum Unii 

Europejskiej przyjęte zostały unormowania ogólne dotyczące przedmiotowej materii. 

Nieuregulowane pozostały jednak kwestie szczegółowe dotyczące aspektów 

technicznych i operacyjnych świadczenia tejże ochrony.  

W związku z powyższym, stwierdzając pilną potrzebę unormowania 

ww. newralgicznych aspektów, Grupa Salzburska, będąca nieformalną inicjatywą 

skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej, zainicjowała 

prace nad projektem Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, 

powierzając je Grupie Roboczej ds. Ochrony Świadka. 

Współpraca w ramach Grupy Salzburskiej rozpoczęła się podpisaniem, w lipcu 

2001 roku w Salzburgu, przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii, 

Republiki Czeskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowacji, Republiki Słowenii 

i Węgier oraz przez Komisarza Unii Europejskiej ds. Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych Deklaracji Partnerstwa w zakresie Bezpieczeństwa, tzw. Deklaracji 

Salzburskiej. Deklaracja Salzburska była wyrażeniem woli politycznej w zakresie 

budowy wspólnej Europy w oparciu o nową formułę bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

dla wszystkich obywateli Europy, a także nadania specjalnego znaczenia regionowi 

Europy Środkowej. Za najważniejsze dziedziny współpracy sygnatariusze uznali: 

współpracę policyjną, współpracę w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie 

nielegalnej migracji, politykę azylową, wymianę poglądów w sprawach dotyczących 

UE.  
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Zważywszy na zakres przedmiotowy prac ww. Grupy Roboczej oraz zakres 

kompetencji Policji wynikający z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. 

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

reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej na forum Grupy Salzburskiej jest Policja.  

Celem związania Rzeczypospolitej Polskiej projektowaną regulacją jest unormowanie 

aspektów technicznych i operacyjnych współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską 

a pozostałymi państwami Grupy Salzburskiej, którymi są obecnie: Republika Austrii, 

Republika Czeska, Republika Słowacji, Republika Bułgarii, Rumunia, Węgry, 

Republika Słowenii, Rzeczpospolita Polska oraz Republika Chorwacji (jako 

obserwator) – w zakresie ochrony świadka. 
 

II. Przebieg prac nad projektem Porozumienia 

Na spotkaniu Grupy Roboczej ds. Ochrony Świadka Grupy Salzburskiej, które odbyło 

się w dniach 14 i 15 kwietnia 2010 r. w Tatrzańskiej Łomnicy w Republice Słowacji, 

przedstawiciele Republiki Słowenii wyszli z propozycją stworzenia multilateralnej 

umowy, która zawierałaby propozycje jednolitego ustawodawstwa państw 

członkowskich Unii Europejskiej normującego aspekty techniczne i operacyjne, 

związane z ochroną świadka. Delegaci państw członkowskich zgodnie podkreślili 

potrzebę stworzenia wspólnego porozumienia, które znacznie ułatwiłoby współpracę 

w tym zakresie i pozytywnie wpłynęło na jej efekty.  

Wstępny szkic projektu opracowali funkcjonariusze słoweńskiego Wydziału Ochrony 

Świadków, w porozumieniu z radcami prawnymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

Republiki Słowenii; projekt zaprezentowano na kolejnym spotkaniu ww. Grupy 

Roboczej, w dniach 13 i 14 października 2011 r. w Brdo w Republice Słowenii.  

Podczas kolejnego spotkania wskazanej Grupy Roboczej, tj. w dniach 27 i 28 kwietnia 

2011 r. w Wiedniu, w Republice Austrii kontynuowano dyskusję nad szkicem 

Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka. Delegacjom zaprezentowano 

nowy tekst, autorstwa międzynarodowych ekspertów prawa z Ministerstw Spraw 

Wewnętrznych Republiki Austrii i Republiki Słowenii, a jego treść oparto na 

wcześniejszych pracach ekspertów w dziedzinie ochrony świadka Grupy Salzburskiej, 
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w szczególności na dokumencie opracowanym przez funkcjonariuszy słoweńskiego 

Wydziału Ochrony Świadków.  

Podczas dyskusji nad zaproponowaną treścią projektu porozumienia, eksperci zgłosili 

uwagi i poprawki. Uzgodniono ponadto, że nowy, zmieniony tekst, będzie stanowił 

podstawę do dalszych prac nad właściwym projektem aktu normatywnego, a punkty 

sporne będą przedmiotem ewentualnych negocjacji. 

Na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich Grupy 

Salzburskiej, w dniach 28 i 29 czerwca 2011 r. w Republice Austrii, przyjęto deklarację, 

w której mowa jest m.in. o planach rozpoczęcia negocjacji w drugiej połowie 2011 

roku, podczas bułgarskiej prezydencji w Grupie Salzburskiej, z zamiarem podpisania 

prawnie wiążącego instrumentu, w pełni zgodnego z Konwencją wiedeńską o prawie 

traktatów w terminie do końca 2011 r. lub w pierwszej połowie 2012 r., podczas 

czeskiej prezydencji Grupy Salzburskiej. Ministrowie zaprosili również Republikę 

Chorwacji do udziału w negocjacjach Porozumienia.  

Prace nad projektem Porozumienia kontynuowano na dwóch kolejnych spotkaniach 

ww. Grupy Roboczej, w dniach 27 i 28 września 2011 r., w Velingradzie (Republika 

Bułgarii) oraz w dniach 7 i 8 lutego 2012 r. w Pradze (Republika Czeska), gdzie 

osiągnięto kompromis co do wszystkich nierozstrzygniętych kwestii i tym samym 

zakończono na poziomie eksperckim prace nad projektem aktu prawnego.  

Porozumienie zostało podpisane w dniu 24 maja 2012 r. w Stirinie (Republika Czeska) 

przez przedstawicieli: Republiki Austrii, Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, 

Republiki Czeskiej, Węgier, Rumunii, Republiki Słowacji oraz Republiki Słowenii. 

Rzeczpospolita Polska podpisała porozumienie 11 października 2012 r. w Matrahaza 

(Węgry). 
 

III. Analiza poszczególnych regulacji Porozumienia 

Przedmiotowe Porozumienie dotyczy aspektów technicznych i operacyjnych ochrony 

świadka koronnego, wcześniej nieunormowanych w porozumieniach 

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

Reguluje ono 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 
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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. 1480). Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, warunki i zasady udzielania ochrony lub 

pomocy za granicą może określić umowa międzynarodowa. W art. 18 ustawy 

wskazano, że Komendant Główny Policji jest organem właściwym do wykonywania 

postanowień prokuratora w przedmiocie zastosowania ochrony lub pomocy świadkowi 

koronnemu. 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, 

Strony zobowiązane będą do dostarczenia wszelkich informacji, które pozwolą drugiej 

Stronie na podjęcie decyzji, czy nie zachodzą przesłanki odmowy współpracy, o czym 

mowa w art. 9. Szczegółowe warunki ochrony świadka koronnego będą natomiast 

ustalane w każdym przypadku w odrębnym dokumencie – z uwagi na specyfikę 

regulacji oraz zindywidualizowane okoliczności każdej sprawy, nie ma praktycznej 

możliwości określenia takiej regulacji na szczeblu wielostronnej umowy 

międzynarodowej. 

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). Ww. krajowe punkty kontaktowe będą sporządzać 

w każdym indywidualnym przypadku, w oddzielnym dokumencie, uzgodnione warunki 

dla zmiany miejsca pobytu, wsparcia i ochrony świadków (art. 3). Mając na uwadze 

ww. art. 18 ustawy o świadku koronnym, krajowym punktem kontaktowym po Stronie 

polskiej będzie Komendant Główny Policji. 

Kolejne postanowienia przedmiotowego 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 m.in. procedury wwożenia broni, amunicji 

i wyposażenia na teren państwa obcego, jak też zasady jej używania oraz określają 

zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej policjantów realizujących zadania ochronne 

(art. 6). Nadanie funkcjonariuszom uprawnienia do posiadania broni uzasadnione jest 
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szczególnie wysokim stopniem zagrożenia podczas wykonywania obowiązków 

służbowych związanych z ochroną świadka koronnego. 

W celu wzmożonej ochrony funkcjonariuszy wykonujących zadania ochronne 

wprowadzone zostały postanowienia odnośnie do możliwości ukrycia ich prawdziwej 

tożsamości i rzeczywistych danych identyfikacyjnych używanych pojazdów (art. 5 

ust. 3).  

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). Ochronę danych 

osobowych regulują przepisy powszechnie obowiązujące (art. 7). 

Istotny jest fakt, iż niniejsze Porozumienie stanowi, że 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 

(art. 9). Celem wprowadzenia ww. postanowienia było zagwarantowanie niezależności 

Stron, jak również zapewnienie Stronom możliwości respektowania wiążących je 

zobowiązań międzynarodowych. Regulacje art. 9 należy rozumieć kompleksowo, jako 

gwarancję suwerenności oraz zabezpieczenia interesów narodowych każdej ze Stron.  

Przepisy Porozumienia precyzują zakres przedmiotowy ponoszenia kosztów działań 

ochronnych, z którego jednoznacznie wynika, iż Strona Wnioskująca o przekazanie 

ochrony ponosi koszty związane z jej realizacją (art. 11), co z punktu widzenia praktyki 

i doświadczenia jest korzystne dla usprawnienia bilateralnej współpracy w zakresie 

ochrony świadków koronnych. 

W zakresie niektórych regulacji (art. 5 ust. 1, art. 6–7) Porozumienie zawiera odesłanie 

do aktów prawa unijnego: decyzji Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. 

w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu 

terroryzmu i przestępczości transgranicznej oraz Decyzji Ramowej Rady 

2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych 

przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. 

Pomimo, iż są to akty prawne, które nie obowiązują bezpośrednio lecz wymagają 

implementacji, odwołanie takie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę znalezienia 
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jednolitych regulacji, które mogłyby być stosowane w każdym z Państw-Stron 

Porozumienia. Z uwagi na fakt, iż ww. decyzje mogły być implementowane 

w odmienny sposób i za pomocą różnych środków w każdym z państw, bądź w ogóle 

jeszcze nie implementowane, a jednocześnie zawierają szczegółowe i starannie 

opracowane rozwiązania pozwalające na realizację współpracy, Strony postanowiły 

nadać ich konkretnym przepisom (a nie aktom jako całości) charakter obowiązujący. 

Ponadto Porozumienie ma na celu uzupełnienie regulacji europejskich w zakresie 

współpracy policyjnej (tiret 4 preambuły). Odwołanie się do takich decyzji Rady jak 

2008/615/WSiSW (wspólne operacje policyjne) czy 2008/977/WSiSW (ochrona danych 

osobowych) jest szczególnie istotne z punktu widzenia zachowania maksymalnej 

przejrzystości i czytelności przepisów. 

Również wskazana w art. 7 Rekomendacja nr R (87) 15 z dnia 17 września 1987 r. 

Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich, normująca 

wykorzystywanie danych osobowych w sektorze policji, także wówczas, gdy dane nie 

są przetwarzane automatycznie, nie jest dla państw członkowskich UE wiążąca, 

jednakże należy podkreślić, iż Strony Porozumienia nie występują tutaj w charakterze 

państw członkowskich UE lecz Grupy Salzburskiej, a Porozumienie nie będzie stanowić 

elementu prawa Unii Europejskiej. Działając na zasadzie swobody umów, 

implementowano te postanowienia i nadano im moc obowiązującą. 

Porozumienie stanowi sformalizowanie dotychczasowych procedur oraz doświadczeń 

w zakresie międzynarodowej współpracy dotyczącej ochrony świadka koronnego, 

wypracowanych na bazie dwustronnych uzgodnień pomiędzy państwami na potrzeby 

konkretnych programów ochrony. Tworzy ono platformę umożliwiającą wielostronną 

współpracę oraz zapewnia możliwość szybszego współdziałania w tak newralgicznym 

obszarze, jakim jest ochrona osób zagrożonych, a przede wszystkim świadków 

koronnych. 

Zważywszy na fakt, że przedmiotowe Porozumienie było negocjowane w szczególnych 

okolicznościach, tj. na podstawie obcego projektu umowy wielostronnej w ramach 

struktury międzynarodowej (Grupy Salzburskiej), podczas posiedzeń grupy roboczej, 

sporządzanie instrukcji negocjacyjnej uznano za niecelowe z uwagi na pilność 

prowadzonych prac i liczne zmiany projektu, a w związku z tym niemożność uzyskania 

zgody Prezesa Rady Ministrów, uwzględniającej kolejne aktualizacje projektu, 
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w ramach czasowych narzuconych przez ww. gremium międzynarodowe (por. § 2 ust. 1 

pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych – Dz. U. 

Nr 79, poz. 891).  
 

IV. Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Porozumienie 

Podmiotem realizującym współpracę przewidzianą Porozumieniem będzie Policja. 

Przepisy Porozumienia będą stosowane wobec osób objętych krajowym programem 

ochrony Strony Wnioskującej. 

Postanowienia Porozumienia nie dotyczą osób prawnych. 
 

V. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne 

związane z wejściem w życie Porozumienia 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem nie będzie miało wpływu na sferę 

społeczną oraz nie spowoduje żadnych negatywnych skutków gospodarczych.  

Wejście w życie Porozumienia 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, innych niż 

przewidziane w danej części budżetowej. Zadania wynikające ze stosowania 

Porozumienia będą realizowane przez odpowiednie organy w ramach zadań własnych.  

Skutkiem politycznym wejścia w życie Porozumienia będzie wzmocnienie pozycji 

Polski na arenie międzynarodowej, poprzez poprawę jakości współpracy w zakresie 

ochrony świadka pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a pozostałymi Państwami-Stronami. 

Skutkiem prawnym będzie określenie zasad współpracy między Państwami-Stronami 

Porozumienia w zakresie zmiany miejsca pobytu i ochrony osób, wymiany informacji, 

wsparcia administracyjnego, technicznego i logistycznego oraz szkolenia służb 

zajmujących się ochroną świadków. 
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VI. Sposób, w jaki Porozumienie dotyczy spraw uregulowanych w prawie 

wewnętrznym oraz środki prawne, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania 

Porozumienia 

Porozumienie dotyczy spraw uregulowanych w następujących aktach prawnych: 

1) ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym – w zakresie nałożenia na 

Komendanta Głównego Policji obowiązku określenia form ochrony lub pomocy – 

odpowiednio do stopnia zagrożenia osób (art. 18 ust. 2), 

2) ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – w zakresie nałożonego na Policję 

zadania ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra (art. 1 ust. 2 pkt 1) oraz nałożonego na Komendanta 

Głównego Policji obowiązku określenia, w drodze zarządzenia, metod i form 

wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne (art. 7 ust. 1 pkt 2), 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie 

udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom. 

W celu wykonywania Porozumienia konieczne jest przyjęcie dodatkowego środka 

prawnego, w postaci wyznaczenia krajowego punktu kontaktowego (art. 10); pozostałe 

kwestie unormowane są w prawie powszechnie obowiązującym. Porozumienie nie 

zawiera postanowień sprzecznych z porządkiem prawnym obowiązującym 

w Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie nie narusza praw i obowiązków 

wynikających z jakichkolwiek istniejących pomiędzy Stronami umów dwustronnych 

i wielostronnych (art. 12 ust. 2). 
 

VII. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem 

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

i obowiązków określonych w Konstytucji oraz materii regulowanych aktami prawnymi 

rangi ustawowej (ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, ustawa z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji) związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem 

nastąpi w trybie ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 

ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. 

o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, 

z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676). 

 
30-05-dg 







POROZUMIENIE 

0 WSPOLPRACY W ZAKRESIE OCHRONY SWIADKA 

Umawiajq_ce si<( Strony niniejszego Porozumienia, 

- maj<tc na uwadze wsp6lprac<( pomi((dzy wlasciwymi ministerstwami Republiki 

Austrii, Republiki Bulgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej, W((gier, 

Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Slowacji i Republiki Slowenii w 

ramach Forum Salzburskiego; 

- powodowane pragnieniem rozwoju i wzmocnienia wzajemnej wsp6lpracy w zakresie 

ochrony swiadka; 

maj<lc na uwadze najlepsze praktyki, wypracowane przez Europol w obszarze ochrony 

swiadka; 

- uwzgl<(dniajq_c dwustronne i wielostronne umowy o wsp6lpracy policyjnej zawarte 

mi((dzy Umawiajq_cymi si(( Stronami; 

- majq_c na uwadze prawo krajowe Umawiaj q_cych si<( Stron i prawo Unii Europejskiej, 

w tym regulacje dotycz<tce ochrony danych osobowych; 

- maj<tc na uwadze Konwencj(( Narod6w Zjednoczonych przeciwko mi((dzynarodowej 

przest((pczosci zorganizowanej z 2000 roku, UNTOC; 

- odwolujq_c si(( do Konwencji Narod6w Zjednoczonych przeciwko korupcji z 2003 

roku, UNCAC; 

- maj<tc na uwadze stosowne dokumenty Rady Europy; 

- bior<tc pod uwag<( swobodne przemieszczanie si(( os6b w Unii Europejskiej i zwiq_zane 

z tym wyzwania w zakresie ochrony swiadka 

Uzgodnily, co nast((puje: 



Artykull 

Celem niniejszego Porozumienia jest rozw6j i wzmocnienie wsp6lpracy w zakresie ochrony 

swiadka mi~dzy Umawiaj<l_cymi si~ Stronami. 

Artykul2 

(1) .Krajowe punkty kontaktowe Umawiaj<l_cych si~ Stron, o kt6rych mowa w artykule 10, 

wsp6lpracuj<l_ bezposrednio w zakresie ochrony swiadka, na podstawie pisemnych wniosk6w. 

Zakres kompetencji krajowych punkt6w kontaktowych unormowany jest w prawie krajowym. 

(2) Wspolpraca obejmuje w szczegolnosci zmian~ miejsca pobytu i ochron~ os6b, wymian~ 

informacji, wsparcie administracyjne, techniczne i logistyczne oraz szkolenie sluzb 

zajmuj<l_cych si~ ochron<l_ swiadkow. 

(3) Osoba chroniona, by mogla bye przemieszczona, musi bye obj~ta krajowym programem 

ochrony Umawiaj<l_cej si~ Strony Wnioskuj<l_cej , lub w przypadku naglej potrzeby, musi istniee 

domniemanie, ze osoba ta zostanie obj~ta krajowym programem ochrony Umawiaj<l_cej si~ 

Strony Wnioskuj<l_cej , jezeli jest to przewidziane w prawie krajowym Umawiaj<l_cej si~ Strony 

przyjmuj<l_cej. W przypadku podejmowania dzialan wspieraj<l_cych, w zwi<l_zku z ochron<l_ tych 

os6b, prawo krajowe Umawiaj<l_cej si~ Strony Przyjmuj<l_cej stosuje si~ odpowiednio. Osoba 

chroniona pozostaje obj~ta krajowym programem ochrony Umawiaj<l_cej si~ Strony 

Wnioskuj<l_cej. 

(4) Umawiaj<l_ca s1~ Strona Wnioskuj<l_ca powmna dostarczye Umawiaj<l_cej s1~ Stronie 

Przyjmuj<l_cej wszelkie informacje, kt6re S<l_ niezb~dne tej Stronie do podj~cia decyzji. 

(5) Kryteria obj~cia osoby zagrozonej krajowym programem ochrony Umawiaj<l_cej si~ Strony 

Wnioskuj<l_cej S<l_ ustalane jednostronnie przez t~ Stron~. Umawiaj<l_ca si~ Strona Przyjmuj<l_ca 

nie moze ich kwestionowac. 

(6) Z waznych powodow i po stosownym powiadomieniu Umawiaj<l_cej s1~ Strony 

Wnioskuj<l_cej , Umawiaj<l_ca si~ Strona Przyjmuj<l_ca moze wstrzymae stosowanie srodk6w 

wspieraj<l_cych. W takim przypadku, Umawiaj<l_ca si~ Strona Wnioskuj<l_ca przejmuje osob~ 

chronion<l_. 



Artykul 3 

Wsp6lnie uzgodnione warunki dla zmiany miejsca pobytu, wsparc1a i ochrony os6b w 

kazdym indywidualnym przypadku b((dct ustalane w oddzielnym dokumencie, sporz(ldzonym 

przez wlasciwe w danej sprawie krajowe punkty kontaktowe Umawiaj(lcych si~ Stron, o 

kt6rych mowa w artykule 10. Znacz(lce zmiany w sytuacji osoby chronionej powinny znalezc 

odzwierciedlenie w poprawkach albo w nowym oddzielnym dokumencie . 

Artykul4 

Funkcjonariusze krajowego punktu kontaktowego jednej z Umawiaj(lcych s1~ Stron, 

dzialaj(lcy na terytorium innej Umawiaj(lcej si~ Strony na podstawie mmeJszego 

Porozumienia, podlegaj(l poleceniom, wydanym przez krajowy punkt kontaktowy 

Umawiaj(lcej si~ Strony Przyjmuj(lcej . 

ArtykuiS 

(1) W kwestii posiadania broni, amumcJ I, wyposazenia uzycia pojazd6w przez 

funkcjonariuszy krajowego punktu kontaktowego jednej z Umawiaj(lcych Sl~ Stron, 

dzialaj(lcych na terytorium innej Umawiaj(lcej si~ Strony na podstawie niniejszego 

Porozumienia, stosuje si~ odpowiednio przepisy artykulu 19 Decyzji Rady 2008/615/WSiSW 

z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie intensyfikacji wsp6lpracy transgranicznej , 

szczeg6lnie w zwalczaniu terroryzmu i przest~pczosci transgranicznej. 

(2) Funkcjonariusze krajowego punktu kontaktowego jednej z Umawiajq_cych s1~ Stron, 

dzialajq_cy na terytorium innej Umawiajq_cej si(( Strony na podstawie niniejszego 

Porozumienia, mogq_ uzyc broni, amunicji i wyposazenia tylko w uzasadnionych przypadkach 

obrony wlasnej lub obrony innych os6b. 

(3) W celu zapewnienia poufnosci srodk6w ochronnych, funkcjonariusze mog(l ukryc swojq_ 

prawdziw<t tozsamosc i rzeczywiste dane identyfikacyjne uzywanych pojazd6w. 

( 4) Jezeli na podstawie niniejszego Porozumienia i po uprzedniej zgodzie, funkcjonariusze 

Umawiaj(lcej si~ Strony Wnioskujq_cej zamierzajq_ dzialac na terytorium innej Umawiaj(lcej si~ 

Strony, krajowy punkt kontaktowy Strony Wnioskuj (lcej musi dostarczyc z wyprzedzeniem 

krajowernu punktowi kontaktowemu Strony Przyjmuj(lcej informacj e o: 

- celu dzialania, 



- danych identyfikacyjnych funkcjonariuszy, 

- broni, amunicji i wyposazeniu, jakie b~dq_ posiadac funkcjonariusze, 

pojazdach uzywanych przez funkcjonariuszy. 

Artykul6 

W odniesieniu do ochrony i pomocy, og6lne zasady odpowiedzialnosci cywilnej, karnej 

i wynikajq_ce ze stosunku pracy oraz przepisy artykul6w od 20 do 23 Decyzji Rady 

2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 roku, w sprawie intensyfikacji wsp6lpracy 

transgranicznej, szczeg6lnie w zwalczaniu terroryzmu i przest~pczosci transgranicznej, 

stosuje si~ odpowiednio. 

Artykul7 

W odniesieniu do ochrony danych osobowych, dostarczonych przez Umawiajq_ce si~ Strony 

na mocy niniejszego Porozumienia, stosuje si~ przepisy Decyzji Ramowej Rady 

2008/977 /WSiSW z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie ochrony danych osobowych, 

przetwarzanych w ramach wsp6lpracy policyjnej i s<~cdowej w sprawach karnych. Kazda z 

Umawiajq_cych si~ Stron zapewnia poziom ochrony danych osobowych w prawie krajowym 

co najmniej r6wny temu, kt6ry wynika z Konwencji Rady Europy o ochronie os6b w zwiq_zku 

z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych z dnia 28 stycznia 1981 roku i jej 

Protokolu Dodatkowego z dnia 8 listopada 2001 roku, a czyniq_c to, jest zwiq_zana zasadami 

okreslonymi w Rekomendacji nr R (87) 15 z dnia 17 wrzesnia 1987 roku Komitetu Ministr6w 

Rady Europy dla panstw czlonkowskich, regulujq_cej wykorzystywanie danych osobowych w 

sektorze policji, takze w6wczas, gdy dane nie sq_przetwarzane automatycznie. 

Artykul8 

Umawiajq_ce s1~ Strony zapewm<~c peln<t poufnosc i ochron~ wszelkich informacji 

dostarczonych przez Umawiajq_ce si~ Strony w ramach niniejszego Porozumienia, za pomocq_ 

wszelkich dost~pnych srodk6w, zgodnie z ich prawem krajowym. Informacje niejawne 

wymieniane b~dq_ wylq_cznie przez krajowe punkty kontaktowe Umawiajq_cych si~ Stron. 

Artykul9 

Jezeli w indywidualnych przypadkach, kt6rakolwiek z Umawiajq_cych si~ Stron stanie na 

stanowisku, ze uwzgl~dnienie wniosku w ramach niniejszego Porozumienia, moze zagrazac 



jej bezpieczenstwu narodowemu, porzctdkowi publicznemu, interesowi panstwa lub 

porzctdkowi prawnemu, to maze ana odm6wic wsp6lpracy w calosci lub w cz~sci lub 

uzaleznic jej podj~cie od spelnienia okreslonych warunk6w, przestrzegajqc jednakze innych 

warunk6w realizowania wsp6lpracy mi~dzynarodowej . 

ArtykullO 

Dla cel6w realizacji wsp6lpracy na podstawie niniejszego Porozumienia, kazda 

z Umawiajqcych si~ Stron wyznaczy krajowy punkt kontaktowy, w chwili skladania 

dokumentu ratyfikacji, przyj~cia, zatwierdzenia lub przystqpienia, zgodnie z artykulem 15 lub 

16. Krajowym punktem kontaktowym jest jednostka zajmujqca si~ prowadzeniem programu 

ochrony swiadka. 

Artykul ll 

(1) Umawiajqca si~ Strona Wnioskujqca ponosi koszty utrzymania lub inne koszty, o kt6re 

wnioskuje ta Umawiajqca si~ Strona dla os6b chronionych. Umawiajqca si~ Strona 

Przyjmujqca ponosi koszty srodk6w osobowych i materialnych przeznaczonych do ochrony 

tych os6b. 

(2) Kazda z Umawiajqcych si~ Stron ponosi wszelkie inne koszty spowodowane przez jej 

organy, w zwictzku z realizacjqniniejszego Porozumienia. 

(3) W szczeg6lnych przypadkach, wlasciwe krajowe punkty kontaktowe mogct uzgodnic w 

odr~bnym dokumencie, zgodnie z artykulem 3, odmienne rozwictzania dotyczctce ponoszenia 

koszt6w. 

Artykul l2 

(1) Postanowienia niniejszego Porozumienia stosuje si~ pomi~dzy Panstwami Czlonkowskimi 

Unii Europejskiej tylko w zakresie, w jakim set one zgodne z prawem Unii Europejskiej . W 

przypadku, gdy Unia Europejska wprowadzi w przyszlosci rozwictzania majqce wplyw na 

zakres mmeJSzego Porozumienia, przepisy prawa Unii Europejskiej b~dct mialy 

pierwszenstwo stosowania w stosunku do przepis6w niniejszego Porozumienia. 

(2) Niniejsze Porozumienie nie narusza praw i obowictzk6w wynikajqcych z jakichkolwiek 

istniejq_cych pomi~dzy Umawiajqcymi s i ~ Stronami um6w dwustronnych i wielostronnych. 



Artykull3 

Na wniosek kt6rejkolwiek z Umawiajq_cych si~ Stron, wsp6lna grupa robocza skladajq_ca si~ 

z przedstawicieli Umawiajq_cych si~ Stron, dokona oceny wdrozenia mmeJszego 

Porozumienia i ustali koniecznosc dokonania uzupelnien lub poprawek. 

Artykul14 

(1) Depozytariuszem niniejszego Porozumienia jest Rzq_d Republiki Slowenii. 

(2) Depozytariusz niezwlocznie informuje Umawiajq_ce SI~ Strony o ratyfikacjach, 

akceptacjach, zatwierdzeniach, przystqpieniach, a takZe innych oswiadczeniach dotyczq_cych 

niniejszego Porozumienia. 

(3) Depozytariusz przekazuje uwierzytelnionq_ kopi~ mmeJszego Porozumienia kazdemu 

z Sygnatariuszy oraz do Sekretariatu Organizacji Narod6w Zjednoczonych w celu rejestracji 

i publikacji, zgodnie z artykulem 102 Karty Narod6w Zjednoczonych. 

ArtykullS 

(1) Niniejsze Porozumienie wchodzi w zycie p1erwszego dnia kolejnego miesiq_ca 

nast~pujq_cego po zlozeniu drugiego dokumentu ratyfikacji, przyj~cia lub zatwierdzenia, 

pomi~dzy dwiema ratyfikujq_cymi Umawiajq_cymi si~ Stronami. W odniesieniu do innych 

Umawiajq_cych si~ Stron, niniejsze Porozumienie wchodzi w zycie pierwszego dnia kolejnego 

miesiq_ca, nast~pujq_cego po zlozeniu dokumentu ratyfikacji, przyj~cia lub zatwierdzenia. 

(2) Depozytariusz zawiadamia wszystkie Umawiajq_ce si~ Strony o dacie wejscia w zycie. 

Artykul16 

(1) Do niniejszego Porozumienia przystqpic maze kazde z Panstw Czlonkowskich Unii 

Europejskiej , a takZe inne panstwo stosujq_ce dorobek Schengen. Depozytariusz przekaze 

uwierzytelnionq_kopi~ Porozumienia kazdemu z przyst~pujq_cych Panstw. 



(2) Dokumenty przyst<wienia skladane sq_ u Depozytariusza. 

(3) Niniejsze Porozumienie wchodzi w zycie dla kazdego przyst~pujq_cego Pailstwa 

pierwszego dnia kolejnego miesiq_ca nast~puj q_cego po zlozeniu przez nie dokumentu 

przyst<wienia. 

Artykul17 

(1) Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreslony. 

(2) Kazda z Umawiajq_cych si~ Stron moze wycofac si~ z niniejszego Porozumienia po 

pisemnej notyfikacj i Depozytariuszowi drogq_ dyplomatycznq_. 

(3) Wycofanie staje si~ skuteczne po uplywie szesciu miesi~cy od dnia otrzymania notyfikacji 

przez Depozytariusza. 

(4) Jesli krajowy punkt kontaktowy wycofujq_cej Umawiajq_cej si~ Strony sporzq_dzil oddzielne 

dokumenty, o kt6rych mowa w artykule 3, dokumenty te pozostajq_ w mocy do momentu, 

dop6ki krajowe punkty kontaktowe Umawiajq_cych s i~ Stron, za porozumieniem nie zakonczq_ 

wsp6lpracy na podstawie odr~bnego dokumentu, maj q_c w pelni na wzgl~dzie bezpieczenstwo 

os6b chronionych w tych indywidualnych przypadkach. 

Sporzq_dzono w Stirinie w dniu 24 maJa 2012 roku w pojedynczym egzemplarzu 

autentycznym w j~zyku angielskim. 

W imieniu Republiki Austrii 

W imieniu Republiki Bulgarii 

W imieniu Republiki Chorwacji 



W imieniu Republiki Czeskiej 

W imieniu W~gier 

W imieniu Rumunii 

W imieniu Republiki Slowacji 

W imieniu Republiki Slowenii 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

Zo__ :z-~od V\ OS~ 
-t,l:l)...I'IVIC>vC..:U~M ~0, z D'Y'":)~;vt c:J.: eM/\ 


















	Druk nr 1498
	Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

	SEJM 
	RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
	Prezes Rady Ministrów
	RM-10-40-13


	Pani 
	Ewa Kopacz
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej
	Z poważaniem
	1498-uzas.pdf
	I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem
	II. Przebieg prac nad projektem Porozumienia
	III. Analiza poszczególnych regulacji Porozumienia




