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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-84-09  
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

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 Serbii o współpracy  
i wzajemnej pomocy w sprawach 
celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 
2007 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 i Minister Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 
 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

podaje do powszechnej wiadomości: 
 

 

W dniu 15 maja 2007 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej 

pomocy w sprawach celnych, w następującym brzmieniu: 

 
Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

oświadczam, że: 

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 

zawartych, 

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 
 
– będzie niezmiennie zachowywana. 
 
Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 
Dano w Warszawie dnia    
 
 
 
 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 

                                   
PREZES RADY MINISTRÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-07-DG 



Projekt 
 

 

U S T A W A 

z dnia                                 

 

 

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 

Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie 

dnia 15 maja 2007 r. 

 

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

Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej 

w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-07-DG 



U Z A S A D N I E N I E 

 

1. Administracje celne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Serbii nawiązały  

i utrzymują wstępne, robocze kontakty, które mają na celu m.in. zapobieganie  

i zwalczanie działań naruszających przepisy celne. 

2. Strona polska i serbska uznały za wskazane zawarcie nowej Umowy o współpracy 

i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, która zastępuje Porozumienie między 

Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej 

Republiki Jugosławii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, 

podpisane w Warszawie dnia 9 maja 1967 r. Nowa umowa ma za zadanie sprostać 

aktualnym wyzwaniom w zakresie zapobiegania i zwalczania wszelkich działań 

naruszających przepisy celne. Obrotowi handlowemu towarzyszą bowiem często 

zjawiska patologiczne, jakimi są próby działań sprzecznych z przepisami celnymi – 

głównie w zakresie zaniżania wartości celnej towarów i przedstawiania do odprawy 

celnej dokumentów zawierających nieprawdziwe dane. Należy również wziąć pod 

uwagę konieczność zwalczania coraz bardziej wzrastającego obrotu środkami 

odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami. 

3. Negocjacje tekstu Umowy odbyły się w dniach 20 – 21 maja 2005 r. w Belgradzie. 

Podpisanie Umowy nastąpiło w dniu 15 maja 2007 r. w Warszawie. Umowę 

podpisał, z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej – Marian Banaś. 

 W trakcie uzgodnień międzyresortowych Rządowe Centrum Legislacji zgłosiło 

uwagę w sprawie wybranego trybu związania się Umową. Po ponownym 

przeanalizowaniu problemu i biorąc pod uwagę praktykę przyjętą w trakcie procesu 

ratyfikacyjnego analogicznych umów z Republiką Chile i Republiką Słowenii, 

Ministerstwo Finansów uznało za zasadne, aby związanie się Umową nastąpiło 

w trybie ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

 Przewidziana Umową współpraca i wzajemna pomoc będą m.in. polegały na: 

– wymianie informacji zawodowych między organami celnymi obu państw, co 

służyć będzie zapewnieniu prawidłowego wymiaru i poboru należności celnych 

i innych opłat pobieranych przez organy celne; 
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– współpracy w zakresie stosowania zakazów i ograniczeń przywozowych 

i wywozowych oraz właściwego określania wartości celnej; 

– wzajemnym dostarczaniu poświadczonych kopii dokumentów, zawierających 

informacje o ujawnionych lub planowanych naruszeniach przepisów celnych; 

– współpracy w dziedzinie zwalczania nielegalnego obrotu środkami odurzającymi 

i substancjami psychotropowymi. 

4. Zawarcie ze stroną serbską Umowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach 

celnych jest zgodne z praktyką stosowaną wobec innych państw. Podobne umowy 

zostały zawarte m.in. z Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki, Federacją Rosyjską, Ukrainą, Mongolią, Republiką 

Turcji, Izraelem, Republiką Uzbekistanu, Republiką Albanii, Republiką Mołdowy, 

Republiką Białoruś, Republiką Kazachstanu, Republiką Azerbejdżańską, Republiką 

Chile. 

5. Umowa nie zawiera postanowień zmieniających wewnętrzne ustawodawstwo 

Rzeczypospolitej Polskiej ani postanowień sprzecznych z prawem europejskim. 

6. Źródła finansowania Umowy: zawarcie Umowy nie spowoduje dodatkowych 

obciążeń dla budżetu państwa. Umowa realizowana będzie z budżetu resortu 

finansów. Można się spodziewać, ze jej stosowanie przysporzy dodatkowych 

wpływów budżetowych, w wyniku przekazywania sobie przez administracje celne 

informacji o naruszeniach przepisów celnych.  

7. Stosowanie Umowy nie będzie miało wpływu na wielkość zgodnych z prawem 

obrotów towarowych z Serbią, będzie pomocne w wyeliminowaniu obrotu 

towarowego dokonywanego z naruszeniem przepisów celnych, co korzystnie 

wpłynie na rozwój polskiej gospodarki. Dodatkowo, współdziałanie w zwalczaniu 

nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi mieć 

będzie, z pewnością, pozytywne skutki zdrowotne i społeczne.  

8. Umowa dotyczy osób prawnych i fizycznych w zakresie przekazywania informacji 

o osobach naruszających przepisy celne i uczestniczących w nielegalnym obrocie 

środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. 

9. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej ww. umową wymaga ratyfikacji za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie, gdyż umowa wypełnia przesłanki z art. 89 ust. 1 
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Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa przewiduje przekazywanie 

informacji o osobach i towarach organowi celnemu drugiego państwa oraz 

możliwość udostępniania funkcjonariuszom tego państwa materiałów dowodowych 

w toku prowadzonego postępowania.  Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 24 lipca 

1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.) każda 

informacja o charakterze poufnym jest chroniona tajemnicą służbową i nie może 

być rozpowszechniana przez organ celny bez wyraźnego pozwolenia osoby lub 

urzędu, który jej udzielił; przekazywanie informacji jest dozwolone w wypadku, 

gdy organ celny jest do tego obowiązany lub upoważniony zgodnie 

z obowiązującymi ustawami.  

W związku z powyższym należy nadać postanowieniom Umowy przymiot prawa 

powszechnie    obowiązującego. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-07-DG 



            
 

 

UMOWA 

MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

A RZĄDEM REPUBLIKI SERBII 

O WSPÓŁPRACY I WZAJEMNEJ POMOCY W SPRAWACH CELNYCH 

 
 
 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Serbii, zwane dalej „Umawiającymi 
się Stronami”, 
 
Uznając, że naruszenia przepisów celnych są szkodliwe dla ich interesów 
gospodarczych, handlowych, skarbowych, społecznych, kulturowych, przemysłowych i 
rolnych; 
 
Uznając, że działania przeciwko przestępstwom celnym mogą być bardziej skuteczne w 
wyniku ścisłej współpracy między ich organami celnymi; 
 
Mając na uwadze konieczność prawidłowego wymierzania należności celnych i innych 
opłat związanych z przywozem lub wywozem oraz zapewnienia należytego stosowania 
środków zakazu, ograniczeń i kontroli, w tym kontroli przestrzegania przepisów 
prawnych i regulacji dotyczących towarów podrobionych i zastrzeżonych znaków 
towarowych; 
 
Uznając, że obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi stanowi 
niebezpieczeństwo dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa publicznego; 
 
Mając na uwadze Zalecenie Rady Współpracy Celnej z dnia 5 grudnia 1953 roku 
dotyczące wzajemnej pomocy administracyjnej; 
 
Uzgodniły, co następuje: 
 
 
 

DEFINICJE 

Artykuł 1 
 

Dla celów niniejszej Umowy: 

1) „Przepisy celne” oznaczają przepisy prawne obowiązujące na obszarach 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Serbii, dotyczące przywozu, wywozu i 
tranzytu towarów oraz transferu środków płatniczych, a także ceł, podatków i 
innych opłat, jak również środków zakazu, ograniczeń i kontroli związanych z 
przywozem lub wywozem towarów; 
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2) „Organ celny” oznacza: 
w Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Finansów, 
w Republice Serbii - Ministerstwo Finansów, Administrację Celną, 
właściwych dla przestrzegania przepisów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego 
artykułu; 

3) „Organ występujący z wnioskiem” oznacza organ celny Umawiającej się Strony, 
który występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawach celnych; 

4) „Organ proszony o pomoc” oznacza organ celny Umawiającej się Strony, do 
którego zwrócono się z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawach celnych; 

5) „Przestępstwo celne” oznacza wszelkie naruszenie lub próbę naruszenia 
przepisów celnych; 

6) „Przesyłka niejawnie nadzorowana” oznacza metodę, w której zezwala się, by 
towary, o których wiadomo lub co do których istnieje podejrzenie, że są 
przedmiotem nielegalnego obrotu, były przywożone, przewożone lub wywożone z 
obszaru Państwa każdej z Umawiających się Stron, pod nadzorem właściwych 
organów Umawiających się Stron w celu zidentyfikowania osób zajmujących się 
popełnianiem przestępstw; 

7) „Osoba” oznacza osobę fizyczną lub prawną, a w Rzeczypospolitej Polskiej 
również jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej; 

8) „Dane osobowe” oznaczają każdą informację dotyczącą zidentyfikowanej lub 
dającej się zidentyfikować osoby fizycznej naruszającej lub próbującej naruszyć 
przepisy celne; 

9) „Środki odurzające” oznaczają substancje wymienione w Jednolitej Konwencji o 
środkach odurzających, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. oraz 
w Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami 
odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia  
20 grudnia 1988 r.; 

10) „Substancje psychotropowe” oznaczają substancje wymienione w Konwencji o 
substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r.; 

11) „Prekursory” oznaczają substancje i ich sole, klasyfikowane w konwencjach 
międzynarodowych jako materiały chemiczne, które wykorzystuje się do produkcji 
środków odurzających i substancji psychotropowych, wymienionych w Wykazie I  
i II Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu 
środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu 
dnia 20 grudnia 1988 r. 

 
ZAKRES UMOWY 

Artykuł 2 
 

1. Umawiające się Strony, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, będą 
udzielać sobie, za pośrednictwem swych organów celnych, wzajemnej pomocy 
administracyjnej w celu: 
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1) zapewnienia przestrzegania przepisów celnych; 
2) zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw celnych. 
 

2. Wszelka pomoc, udzielana w ramach niniejszej Umowy przez Umawiające się 
Strony, będzie realizowana zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym oraz w 
ramach właściwości i możliwości ich organów celnych. 

 
3. Niniejsza Umowa dotyczy wyłącznie wzajemnej pomocy administracyjnej między 

Umawiającymi się Stronami; postanowienia niniejszej Umowy nie dają prawa 
jakiejkolwiek osobie do uzyskiwania, zatajania ani usuwania jakichkolwiek 
dowodów lub utrudniania realizacji wniosku o udzielenie pomocy. 

 
ZAKRES POMOCY 

Artykuł 3 
 

1. Organy celne będą dostarczać sobie wzajemnie, na wniosek lub z własnej 
inicjatywy, informacje, dokumenty i dane wywiadu, pomocne w zapewnieniu 
prawidłowego stosowania przepisów celnych oraz zapobiegania, wykrywania i 
zwalczania przestępstw celnych. 

 
2. Organ celny, prowadząc postępowanie w ramach pomocy udzielanej organowi 

celnemu drugiej Umawiającej się Strony, będzie działał w taki sam sposób, jak w 
przypadku podejmowania działań we własnym imieniu lub na wniosek innego 
organu rządowego własnego Państwa. 

 
Artykuł 4 

 
1. Na wniosek organu występującego z wnioskiem, organ proszony o pomoc przekaże 

wszelkie informacje dotyczące swojego ustawodawstwa wewnętrznego i procedur 
związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie przestępstwa celnego. 

 
2. Każdy z organów celnych udzieli, na wniosek lub z własnej inicjatywy, wszelkich 

możliwych informacji dotyczących: 
1) nowych sposobów egzekwowania przestrzegania przepisów celnych, które 

okazały się skuteczne; 
2) nowych sposobów, środków lub metod popełniania przestępstw celnych. 

 
UDZIELANIE POMOCY 

Artykuł 5 
 

Organy celne Umawiających się Stron będą wymieniać, na wniosek i po 
przeprowadzeniu wstępnego postępowania, jeśli jest ono niezbędne, zgodnie ze swoim 
ustawodawstwem wewnętrznym, wszelkie informacje pozwalające im na zapewnienie 
właściwego poboru ceł, podatków i innych opłat związanych z przywozem lub 
wywozem towarów, w szczególności informacje, które dotyczą: 
1) określenia wartości celnej, klasyfikacji taryfowej oraz pochodzenia towarów; 
2) przestrzegania przepisów dotyczących zakazów, ograniczeń i kontroli. 
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Artykuł 6 

 
Na wniosek, organ proszony o pomoc dostarczy informacje i zapewni szczególny 
nadzór nad: 
1) osobami, znanymi organowi występującemu z wnioskiem, o których wiadomo lub w 

stosunku do których istnieje podejrzenie, że popełniły przestępstwo celne, w 
szczególności nad tymi, które przemieszczają się na i z obszaru Państwa organu 
proszonego o pomoc; 

2) towarami, które podlegają tranzytowi lub składowaniu, wskazanymi przez organ 
celny występujący z wnioskiem, dającymi podstawę do podejrzeń o nielegalny 
wwóz lub wywóz z obszaru Państwa organu występującego z wnioskiem; 

3) środkami transportu lub miejscami, o których istnieje wiedza lub podejrzenie, że 
były, są lub mogą być użyte do popełnienia przestępstw celnych na obszarze 
Państwa którejkolwiek z Umawiających się Stron. 

 
Artykuł 7 

 
1. Organy celne będą przekazywać sobie wzajemnie, na wniosek lub z własnej 

inicjatywy, informacje, włącznie z danymi wywiadu, dotyczące transakcji, 
dokonanych lub planowanych, które mogą stanowić przestępstwo celne. 

 
2. W przypadkach, które mogłyby powodować istotne szkody dla gospodarki, zdrowia 

publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub jakiegokolwiek innego ważnego 
interesu jednej z Umawiających się Stron, organ celny drugiej Umawiającej się 
Strony, jeśli to możliwe, przekazuje informacje z własnej inicjatywy. 

 
Artykuł 8 

 
Organy celne będą przekazywać sobie nawzajem, z własnej inicjatywy lub na wniosek, 
następujące informacje: 
1) czy towary wywiezione z obszaru Państwa organu występującego z wnioskiem 

zostały zgodnie z prawem wwiezione na obszar Państwa organu proszonego o 
pomoc; 

2) czy towary wwiezione na obszar Państwa organu występującego z wnioskiem 
zostały zgodnie z prawem wywiezione z obszaru Państwa organu proszonego o 
pomoc oraz czy i jaką procedurą celną zostały objęte. 

 
Artykuł 9 

 
Organy celne będą: 
1) pomagać sobie wzajemnie w zakresie stosowania środków tymczasowych i 

prowadzonych postępowań, w tym zajęcia i przepadku towarów; 
2) rozporządzać przedmiotami, korzyściami lub narzędziami, co do których orzeczono 

przepadek w wyniku pomocy udzielonej w ramach niniejszej Umowy i zgodnie z 
ustawodawstwem wewnętrznym Umawiających się Stron. 
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PRZESYŁKA NIEJAWNIE NADZOROWANA 

Artykuł 10 
 

1. Organy celne mogą, w oparciu o wzajemne uzgodnienia oraz zgodnie z ich 
stosownym ustawodawstwem wewnętrznym, stosować metodę przesyłki niejawnie 
nadzorowanej towarów nienaruszonych, przemieszczonych lub zastąpionych w 
całości lub częściowo. 

 
2. Decyzje o zastosowaniu metody przesyłki niejawnie nadzorowanej, podejmowane 

w konkretnych przypadkach, mogą zawierać, w razie potrzeby, postanowienia co 
do sposobu ponoszenia kosztów. 

 
ZWALCZANIE NIELEGALNEGO OBROTU ŚRODKAMI ODURZAJĄCYMI, 

SUBSTANCJAMI PSYCHOTROPOWYMI I PREKURSORAMI 

Artykuł 11 
 

1. W celu aktywizacji działań związanych z zapobieganiem, wykrywaniem i 
zwalczaniem nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi i prekursorami, organy celne, z własnej inicjatywy i w możliwie 
najkrótszym czasie, przekazują sobie wzajemnie informacje o: 
1) osobach, o których wiadomo lub co do których istnieje podejrzenie, że zajmują 

się nielegalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi 
i prekursorami; 

2) środkach transportu, w tym kontenerach oraz przesyłkach pocztowych, o których 
wiadomo lub co do których istnieje podejrzenie, iż są wykorzystywane do 
nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i 
prekursorami. 

 
2. Organy celne, z własnej inicjatywy, przekazują sobie wzajemnie informacje o 

sposobach i metodach stosowanych w nielegalnym obrocie środkami odurzającymi, 
substancjami psychotropowymi i prekursorami, a także o nowych metodach 
kontroli takiego obrotu oraz ich skuteczności. 

 
3. Informacje, o których mowa w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu, mogą być 

przekazywane innym organom administracji publicznej, zajmującym się 
zwalczaniem narkomanii oraz nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, 
substancjami psychotropowymi i prekursorami. 

 
INFORMACJE 

Artykuł 12 
 

1. Wszelkie dokumenty, informacje, włącznie z danymi wywiadu, otrzymane na 
podstawie niniejszej Umowy, będą podlegały takiej samej ochronie przed 
nieuprawnionym ujawnieniem, jakiej podlegają tego samego rodzaju informacje w 
ustawodawstwie wewnętrznym Umawiającej się Strony, która informacje 
otrzymała. 
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2. Oryginały dokumentów będą żądane jedynie w przypadkach, w których 
poświadczone kopie byłyby niewystarczające i powinny być bezzwłocznie 
zwracane. 

 
3. Wszelkie dokumenty, informacje, włącznie z danymi wywiadu, wymieniane w 

ramach niniejszej Umowy, uzupełniane będą stosownymi wyjaśnieniami 
ułatwiającymi ich interpretację lub wykorzystanie. 

 
WYKORZYSTANIE INFORMACJI I DOKUMENTÓW 

Artykuł 13 
 

1. Informacje, włącznie z danymi wywiadu, oraz dokumenty otrzymane w ramach 
pomocy administracyjnej mogą być wykorzystane w postępowaniu cywilnym, 
karnym i administracyjnym zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym 
Umawiających się Stron. 

 
2. Informacje, włącznie z danymi wywiadu, oraz dokumenty, o których mowa w 

ustępie 1 niniejszego artykułu, mogą być ujawnione organom rządowym innym niż 
te, o których mowa w niniejszej Umowie, jedynie wówczas, gdy organ celny, który 
je dostarczył, wyrazi na to zgodę, oraz pod warunkiem, że ustawodawstwo 
wewnętrzne Państwa organu celnego, który otrzymał takie informacje, nie zabrania 
takiego trybu postępowania. 

 
3. Postanowień ustępu 2 niniejszego artykułu nie stosuje się do informacji 

dotyczących przestępstw związanych ze środkami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi i prekursorami. Takie informacje mogą być przekazane innym 
organom bezpośrednio zajmującym się zwalczaniem nielegalnego obrotu środkami 
odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami. 

 
4. Informacje, włącznie z danymi wywiadu, oraz dokumenty mogą być zastąpione, 

jeśli to możliwe, danymi skomputeryzowanymi. 
 
5. Informacje, włącznie z danymi wywiadu, oraz dokumenty udostępniane organowi 

występującemu z wnioskiem w ramach niniejszej Umowy, podlegać będą ochronie, 
przewidzianej w ustawodawstwie wewnętrznym Państwa organu występującego z 
wnioskiem. 

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Artykuł 14 
 

W przypadku wymiany danych osobowych w ramach niniejszej Umowy, Umawiające 
się Strony zapewnią poziom ochrony tych danych równy poziomowi ochrony 
przewidzianemu w ustawodawstwie wewnętrznym Umawiającej się Strony 
dostarczającej informacje lub, przynajmniej, poziomowi ochrony wynikającemu z 
przyjęcia zasad zawartych w Załączniku „Ochrona danych osobowych” do niniejszej 
Umowy, stanowiącemu integralną część niniejszej Umowy. 
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PRZEKAZYWANIE WNIOSKÓW 

Artykuł 15 
 

1. Pomoc w ramach niniejszej Umowy będzie udzielana bezpośrednio między 
organami celnymi. 

 
2. Wnioski o udzielenie pomocy w ramach niniejszej Umowy będą sporządzane w 

formie pisemnej, wraz z towarzyszącymi wszelkimi niezbędnymi dokumentami. W 
przypadku konieczności, wnioski będą mogły być przekazywane w formie ustnej. 
Wnioski takie powinny być w jak najkrótszym czasie potwierdzane w formie 
pisemnej. 

 
3. Wnioski sporządzone zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu powinny zawierać 

następujące dane: 
1) organ występujący z wnioskiem; 
2) przedmiot i uzasadnienie faktyczne wniosku; 
3) krótki opis sprawy, uzasadnienie prawne i tryb postępowania; 
4) nazwy i adresy stron zainteresowanych postępowaniem, jeśli są znane. 
 

4. Wnioski będą wystawiane w języku angielskim. 
 
5. Sporządzony przez którykolwiek z organów celnych wniosek o zastosowanie 

określonej procedury powinien być zgodny z ustawodawstwem wewnętrznym 
organu proszonego o pomoc. 

 
6. Dokumenty, informacje, włączając dane wywiadu, o których mowa w niniejszej 

Umowie, będą przekazywane funkcjonariuszom celnym, specjalnie w tym celu 
wskazanym przez każdy z organów celnych. Imienna lista tych funkcjonariuszy 
będzie przekazana organowi celnemu drugiej Umawiającej się Strony. 

 
7. Organy celne podejmą odpowiednie środki w celu zagwarantowania osobistych i 

bezpośrednich kontaktów między ich funkcjonariuszami celnymi odpowiedzialnymi 
za wykrywanie i zwalczanie przestępstw celnych. 

 
REALIZACJA WNIOSKÓW 

Artykuł 16 
 

1. W przypadku, gdy organ proszony o pomoc nie posiada żądanych dokumentów lub 
informacji, będzie on, zgodnie ze swoim ustawodawstwem wewnętrznym: 
1) podejmować działania w celu uzyskania tych dokumentów lub informacji, lub 
2) zwracać się bezzwłocznie z wnioskiem do właściwego organu, lub 
3) wskazywać organy właściwe w danej sprawie. 
 

2. Działania, określone w ustępie 1 niniejszego artykułu, uwzględniają przyjęcie 
oświadczeń od osób, od których niezbędne jest uzyskanie informacji związanych z 
przestępstwem celnym, jak również od świadków i ekspertów. 
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Artykuł 17 
 

1. Na pisemny wniosek, funkcjonariusze celni specjalnie wyznaczeni przez organ 
występujący z wnioskiem, z upoważnienia organu proszonego o pomoc i na 
warunkach określonych przez ten organ, w celu wykrycia przestępstwa celnego 
mogą: 
1) przeglądać w biurach organu proszonego o pomoc dokumenty, rejestry i 

wszelkie inne materiały w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących 
tego przestępstwa celnego; 

2) wykonywać kopie dokumentów, rejestrów i wszelkich innych materiałów 
związanych z tym przestępstwem celnym; 

3) być obecni podczas przesłuchania, prowadzonego przez organ proszony 
o pomoc na obszarze państwa Umawiającej się Strony proszonej o pomoc, 
mającego znaczenie dla organu występującego z wnioskiem. 

 
2. Funkcjonariusze celni organu występującego z wnioskiem, obecni na obszarze 

Państwa drugiej Umawiającej się Strony, w okolicznościach określonych w ustępie 
1 niniejszego artykułu, powinni udokumentować urzędowy charakter swojego 
pobytu. 
Funkcjonariusze ci będą korzystać z takiej samej ochrony i pomocy, jak 
funkcjonariusze drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z jej ustawodawstwem 
wewnętrznym. 

 
EKSPERCI I ŚWIADKOWIE 

Artykuł 18 
 

1. Na wniosek organu celnego jednej z Umawiających się Stron, organ celny drugiej 
Umawiającej się Strony upoważni, jeśli to możliwe, swoich funkcjonariuszy 
celnych do składania zeznań w charakterze świadków lub ekspertów w 
postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących przestępstwa 
celnego na obszarze Państwa Umawiającej się Strony występującej z wnioskiem 
oraz do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, niezbędnych w 
postępowaniach. Wniosek o występowanie funkcjonariusza celnego w charakterze 
świadka lub eksperta powinien wskazywać, w szczególności, w jakiej sprawie i w 
jakim charakterze funkcjonariusz ma wystąpić. 

 
2. Organ proszony o pomoc określa w wydanym upoważnieniu zakres, w jakim 

funkcjonariusze mogą składać zeznania. 

 
KOSZTY 

Artykuł 19 
 

1. Organy celne zrzekną się wszelkich roszczeń o zwrot kosztów poniesionych przy 
wykonywaniu niniejszej Umowy, z wyjątkiem wydatków i diet dla ekspertów i 
świadków, jak również tłumaczy innych niż pracownicy państwowi, które będą 
poniesione przez organ występujący z wnioskiem oraz z wyjątkiem kosztów, o 
których mowa w artykule 10 ustęp 2 niniejszej Umowy. 
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2. Jeśli realizacja wniosku będzie wymagać istotnych i nadzwyczajnych wydatków, 
Umawiające się Strony skonsultują się w celu ustalenia zasad i warunków, zgodnie 
z którymi wniosek będzie realizowany, jak również sposobu poniesienia kosztów. 

 
WYKONANIE UMOWY 

Artykuł 20 
 

1. Postanowienia wykonawcze do niniejszej Umowy będą wydane bezpośrednio przez 
organy celne Umawiających się Stron. 

 
2. Zostanie powołana Wspólna Komisja, złożona z Dyrektorów Generalnych Służb 

Celnych obu Umawiających się Stron lub ich przedstawicieli wraz z ekspertami. 
Będzie ona w razie potrzeby odbywać spotkania, na wniosek któregokolwiek z 
organów celnych, w celu nadzorowania postępu w wykonaniu niniejszej Umowy, 
jak również rozwiązywania mogących wyniknąć sporów. 

 
3. Nierozwiązane spory będą załatwiane w drodze wzajemnego porozumienia między 

Umawiającymi się Stronami. 
 
4. Umawiające się Strony będą się spotykały w celu dokonania przeglądu niniejszej 

Umowy, na wniosek lub po upływie pięciu lat od daty jej wejścia w życie, chyba że 
powiadomią się nawzajem, w formie pisemnej, że taki przegląd nie jest konieczny. 

 
OBSZAR STOSOWANIA 

Artykuł 21 
 

Niniejsza Umowa będzie miała zastosowanie na obszarach Rzeczypospolitej Polskiej i 
Republiki Serbii. 

 
WYJĄTKI 

Artykuł 22 
 

1. W przypadku, w którym udzielenie pomocy w ramach niniejszej Umowy mogłoby 
spowodować naruszenie suwerenności, bezpieczeństwa, porządku publicznego lub 
innych istotnych interesów Umawiającej się Strony proszonej o pomoc, albo 
mogłoby pociągnąć za sobą naruszenie tajemnic przemysłowych, handlowych lub 
zawodowych albo byłoby niezgodne z jej ustawodawstwem wewnętrznym, można 
odmówić udzielenia pomocy. 

 
2. Jeśli organ celny wnioskuje o udzielenie pomocy, której sam nie mógłby zapewnić, 

powinien zwrócić uwagę na ten fakt w swoim wniosku. Realizacja takiego wniosku 
będzie zależała od uznania organu proszonego o pomoc. 

 
3. Udzielenie pomocy może być wstrzymane przez organ proszony o pomoc w 

przypadku, gdy przeszkodziłoby ono trwającemu dochodzeniu, śledztwu lub 
postępowaniu. W takim przypadku organ proszony o pomoc skonsultuje się z 
organem występującym z wnioskiem w celu ustalenia, czy pomoc może być 
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udzielona na takich warunkach lub zasadach, jakie może zapewnić organ proszony 
o pomoc. 

 
4. W przypadku odmowy lub wstrzymania udzielenia pomocy, powinny zostać 

podane tego przyczyny. 

 
WEJŚCIE W ŻYCIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY 

Artykuł 23 
 

Niniejsza Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po wzajemnym 
powiadomieniu się w formie pisemnej przez Umawiające się Strony, że zostały 
spełnione procedury niezbędne do wejścia w życie niniejszej Umowy. 
 

Artykuł 24 
 

1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, ale każda z Umawiających się 
Stron może wypowiedzieć ją w każdym czasie w formie pisemnego 
powiadomienia. 

 
2. Wypowiedzenie nabierze mocy trzy miesiące po dniu otrzymania powiadomienia, o 

którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, przez drugą Umawiającą się Stronę. 
 
3. Sprawy będące w toku zostaną zakończone zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy. 
 

Artykuł 25 
 

Postanowienia Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a 
Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o współpracy i wzajemnej 
pomocy w sprawach celnych, podpisanego w Warszawie dnia 9 maja 1967 r., stracą 
moc w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Serbii z dniem wejścia 
w życie niniejszej Umowy. 
 
Na dowód czego, niżej podpisani, należycie upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali 
niniejszą Umowę. 
 
Sporządzono w .................................. dnia ...................................... 200  r. w dwóch 
egzemplarzach, każdy w języku polskim, serbskim i angielskim, przy czym wszystkie 
teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w interpretacji postanowień 
niniejszej Umowy, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający. 
 
 
 
 
 
 
Z upoważnienia Rządu    Z upoważnienia Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej    Republiki Serbii 
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ZAŁĄCZNIK 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Dane osobowe będące przedmiotem automatycznego przetworzenia powinny być: 
1) pozyskiwane oraz przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem; 
2) gromadzone dla określonych i usprawiedliwionych celów i nie mogą być 

wykorzystywane w sposób niezgodny z tymi celami; 
3) odpowiednie, rzeczowe, niewykraczające poza potrzeby wynikające z celów, dla 

których są gromadzone; 
4) dokładne i w razie potrzeby uaktualniane; 
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane 

dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane ze względu na cel, dla 
którego dane te zgromadzono. 

 
2. Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania 

religijne lub inne, jak również dane osobowe dotyczące stanu zdrowia lub życia 
seksualnego nie mogą być przetwarzane automatycznie, chyba że ustawodawstwo 
wewnętrzne zawiera odpowiednie gwarancje ochrony. To samo stosuje się do 
danych dotyczących skazujących wyroków karnych. 

 
3. Umawiające się Strony podejmą odpowiednie środki bezpieczeństwa w odniesieniu 

do danych osobowych zgromadzonych w zbiorach zautomatyzowanych, aby 
zapobiec ich nieupoważnionemu zniszczeniu albo przypadkowemu zagubieniu, jak 
również aby zapobiec niepowołanemu dostępowi do danych oraz ich zmienianiu 
lub rozpowszechnianiu bez upoważnienia. 

 
4. Każda osoba powinna mieć zapewnione prawo do: 

1) ustalenia, czy istnieje zautomatyzowany zbiór danych osobowych, poznania 
podstawowych celów jego utworzenia, a także tożsamości, miejsca 
zamieszkania lub siedziby administratora tego zbioru; 

2) otrzymania, w rozsądnych odstępach czasu i bez zbędnej zwłoki oraz 
nadmiernych kosztów, potwierdzenia obecności danych jej dotyczących w 
zautomatyzowanym zbiorze oraz do uzyskania, w czytelnej formie, wglądu do 
tych danych; 

3) uzyskania możliwości sprostowania lub usunięcia takich danych, jeżeli zostały 
one przetworzone z naruszeniem przepisów ustawodawstwa wewnętrznego 
zapewniających przestrzeganie podstawowych zasad ustanowionych w ustępach 
1 i 2 niniejszego Załącznika; 

4) uzyskania odszkodowania w konkretnym przypadku odmowy wglądu do 
danych, ich sprostowania lub usunięcia, o których mowa w punktach 2 i 3 
niniejszego ustępu. 

5. Nie dopuszcza się wyjątków od postanowień zawartych w ustępach 1, 2 i 4 
niniejszego Załącznika, poza zakresem określonym w ustępie 6. 

 
6. Odstępstwa od postanowień ustępów 1, 2 i 4 są dopuszczalne, jeżeli przewiduje to 

ustawodawstwo wewnętrzne Umawiającej się Strony, jako środek konieczny w 
społeczeństwie demokratycznym, do: 
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1) ochrony bezpieczeństwa Państwa, bezpieczeństwa publicznego, interesów 
finansowych Państwa lub zwalczania przestępczości kryminalnej; 

2) ochrony osoby, której dane dotyczą, albo praw lub wolności innych osób. 
 

7. Ograniczenie praw określonych w ustępie 4 punkty 2, 3 i 4 niniejszego Załącznika 
może być przewidziane przez ustawodawstwo w odniesieniu do zautomatyzowanych 
zbiorów danych osobowych, przetwarzanych dla celów statystycznych lub badań 
naukowych, jeżeli w oczywisty sposób brak jest ryzyka naruszenia prywatności 
osób, których dane dotyczą. 

 
8. Każda Umawiająca się Strona będzie stosować odpowiednie sankcje i 

odszkodowania za naruszenie przepisów ustawodawstwa wewnętrznego, 
wprowadzających w życie podstawowe zasady ochrony danych, ustanowione w 
niniejszym Załączniku. 

 
9. Żadne z postanowień niniejszego Załącznika nie może być interpretowane jako 

ograniczające albo w inny sposób wpływające na uprawnienia Umawiającej się 
Strony do przyznania osobom, których dane dotyczą, szerszego zakresu ochrony 
niż przewidziany w niniejszym Załączniku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-07-dg 



AGREENIENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND

A\.D TIIE COVEP.N}IEi\*T OF THE REPUBLIC OF SERBI-{

ON CO.OPERATION AND IIUTUAI ASSISTANCE IN CUSTONIS NIATTERS

The Govemment of the Republic of Poland and the Govemment of the Republic of
Serbia hereinafter referred to as the Contractins Parlies:

Considering that offences againsl customs legislatioo are prejudicial to their economic,
commercial, f iscal, social, cultural, industrialand agricultural interests;

Considering that aclion against customs offences car be made effective by the close
cooperalioIr bet\\ een their Custours Authorilies;

Having in mind the importance of accuate assessment of customs duties and other
taxes collected at importation or exportation and of ensuring propet enforcement of
measures ofprohibit ions, restrictions and controls, the Latler includiog aLso those on lhe
enforcement of the legal provisions and regulations on counierfeit goods and regislered
trademarks;

Consldering that traffic of narcotic drugs and psychotropic substances represents a
danger for public health and secunty;

Having regard to the Customs Cooperation Council Recomrnendation on Mutual
Administrative Assistance of5 December 1953;

Have agreed as follows:

DEFI1\-ITIONS

Article I

For ihe purposes oflhis Agreement:

1) "Customs legislation" shali mean legal provisions applicable in the teritories ofthe
Repr.rblic ofPolaad and the Republic ofSerbia conceming impodation, exporhtion
aod transit of goods and trans fer of means of paynent, as wcll as customs d ties,
taxes and other charges, as well as measures of prohibit ion, restnction and control
relaled to impodation or exportation ofgoods;
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2) "Customs Authority", shali mean the Nlinister of Fina,lce for the Republic of
Poland and the Ministry of Finarce, the Customs Administration for the Repub)ic
of Serbia, competent for the enforcement oi the provisions refened to in parag:aph
l) of |his Anicle;

"Requesting Customs Authority", shall mean the Customs Aulhority of a
Contracting Party which makes a request for assistance in customs mafters;
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4) "Requested Custools Autho.it)'', shall mean the Customs Autiority of a
Contracting Party that recerves a request for assistance in custon1s mattersi

5) "Customs offence" shall  mean any ! jolat ion or attempted violatjon of customs
legislation;

6) "Controlled delivery" shall mear1 the method, which allows goods lqlown or
suspected ofillicit trafficking to enter into, exit from or move within the teritory of
the State of each of the Contractirg Parties, under the control of the competent
authorities of the Contrlcting Parties in order to identify the pe.sons involved in
cornmitting offences;

7) "Person" shall mean any natural or legal entity and in the RepLrblic ofPoland also
entity having no legal personality;

8) "Personal data" shall mean any information referred to a natural entity identified or
identifiable in any violation or attempted violation ofcustoms legislationj

9) "Narcotic drugs" shalL mean substances mentioned in the Single Convention on
narcotic drxgs of 1961, done at Nep York on March 30, l96l and in the United
Nations' Colvention on fighting against illicit traffic in narcotic drugs and
psychotropic substances, done at Vienna on December 20, 1986;

10) "Psychotropic substances" shall mean substances mentioned in the Convention on
psychotropic substances, done at Vienna oo February 21, 1971;

Il) "Precursors" shall mean substances and their salts classified h the intemational
conventions as chemical rnaterials being used for prcduction of nalcotic drugs and
psychotropic substances, enumerated on Lists I and tr of the ltl\I Convention
against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic SubstaDces, adopted
in Vienna on December 20, 1988.

SCOPE OF THE AGREENIENT

Anicle 2

1 The Contracting Parties, thJough their Cusloms Authorities, shall afford each other
administrative assistance according to the provisions ofthis Agreement in order to:

l) ensure th€ enforcement ofthe customs laws;
2) prevent, investigate and fight against customs offences.

All assistance unde( this Agreement by the Contracting Parties shall be performed
in accordance wilh their narionai legislat ion and within the competence and abil i t ies
of their customs authorit ies-

2.
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This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistarce behveen
the Conlracting Parties; the provisions ofthis Agreement shall not give rise to a
righl on the pan of any private person to obtain, suppress or exclude aly evidence
o. to impede the execution ofa reouest.

SCOPE OF ASSIST{NCE

ArtLcle i

The Customs Authorities shall provide each other, either on request or on therr own
initiative, with information, documents and intelligence, which help to ensure
proper application of customs legislation and the prevention, investigation and
repression of customs offences-

The custonls authority, when making inquiries on request of the cusroms authority
of the other Contracting Party, shall act as if they were being made on its own
accounl or oo request ofa diflerent govertunental authority in its o$rl State.

Arricle 4

On request of the requesting Customs Authority, the requested Customs Authority
shall provide all informaiion about the national customs legislation and procedures
rclevant to inqujries relating to a custorDs offence-

Either Clrstoms Authonty shalL communicate, either on requesr or on its owrl
initiative, any available informalion relating to:
1) ne{ customs legislation enforcement techniques that have proved their

effectiveness:
2) new trends, means or methods ofconmitting customs offences.

PERFORNIING ASSISTANCE

Anicle 5

The custonls authorities of the Contracting Parties shall exchange, on tequest and after
initial proceedings, if necessary, in accordance with their nationaL legislation, any
information lvhLch would enable them accurale assessment ofcustoms duties, texes and
other charges !eLated to importation or exportation of goods, in particular information
concerning:
1) determination ofthe customs value, tariffclassification and origin ofgoods;
2) enforcement ofprovisions regarding prohibitions, restrictions and conlrol.

Anrcle 6

On request. the requested Custonls Autho.ity shall provide infomlation on, and
maintain speciaL surveil lance over:
1) persons known to the requesting Customs Authority to have comnitted a customs

offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the
tec.itory ofthe State ofthe requested Customs Authority;



2) goods either in transit or in storage notified by the requesting Cusroms Authority as
giving rise to suspected illicit traffic into or out of the territory of the State of the
requesting Customs Authoity;
means oftransport or premises about which knowledge or suspicion exists that they
\r'ere, are or could be used in conmitting customs offences in the teritory of the
State ofeither Contracting Party.

Anicie 7

The Clstoms Authorities shall provide each other, either on request or on their own
initiative, with informatioll including intelligence on transactions, completed or
planned, which may constitute a customs offence.

In cases that could involve substentiai damage to the economy, public health, pubiic
secunty or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Authority
of the other Contracting Party shall, whenever possible, supply information on its
own initiative.

2.
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Anicle 8

The Customs Authorities shall, on their own initiative or upon request, supply to each
other the following information:
l) whether goods exported ftom the teritory of the State of the requesting Customs

Authority have been lawfully impo.ted into the teffitory of the State of the
reouested Customs Authodtv:

2) whether goods imported into the teritory of the State of the requesting Customs
Authority have been lawfully exported Aom the territory of the State of the
requested Customs Authority, and customs procedure, if any, under which the
o^^d<  h .d  hFcn  n l . . c . l

Article 9

The Customs Authorities shall:
l) assist each other with respect to the execution of provisional measures and

proceedings. including the seizing or forfeiture ofproperty;
2) dispose of property, benefits or instrumelts forfeited as a result ofthe assistance

afforded under this Agreement and in accordance with the national legislation of
the Contracting Parties.

CONTROLLED DELI!'ERY

Anicle l0

1- The Customs Authorities may, by mutual arrangements and in accordance with
their respective applicable national legislation, carry out the method of controlled
delivery ofgoods intact, removed or replaced wholly or partly.

2. Decisions to use the method of controlled delivery, made on a case-by-case basis,
may include, ifnecessary, arrangements on covering financial expenses.
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FIGHTING AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS,
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AI{D PRECURSORS

Anicie 1 I

l ln order to activate work on prevention, investigation and fighting against illicit
traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, the Customs
Authorities, on their own initiative and in shortest possible time, shall provide each
other with infonnation on:
l) persons hLown to be or suspected ofbeing engaged in i l l icit traffic in drugs,

psychotropic substances and precursors;

2) means of hansport, including containerc and mail parcels, known to be or
suspected of being used for illicit kaffic in drugs, psychotropic substances and
precurso$.

The Customs Authorities, on their own initiative, supply to each other information
on ways and methods used in illicit ftalfic in narcotic drugs, psychotropic
substa.lces and precursors as well as on the new methods of controlling such hafllc
and their efficiency.

lnfo.mation mentioned in paragraphs I ald 2 of this Article may be transferred to
other autho.ities of the public administration which are engaged in fighting against
addiction to dJugs and illicit traffic in narcotic dmgs, psychotropic substances and
Drecu$ors.

INFORMATION

Article 12

Any document, inforrnation including intelligence received under this Agreement
shall at least be subject to the same protection against illicit disclosute as the same
kind of information is subject to under the national legislation of the Contracting
Party that has received it.

Original documents shall be requested only in cases whel1 certified copies would be
insufficient and shail be retumed promptly.

Any document, information including intelligclce exchanged under this Agreement
will be completed with relevant explanations making its interpretation or use easier.

USE OF INFORMATION AND DOCU}IENTS

Articie l3

lnformation including intelligence and documents received within the ftamework of
administrative assistance may be used in civil, penal and administrative proceedings
in accordance with the national legislation ofthe Contracting Parties.

lnfomation including intelligence and documents refelred to in pa.affaph I ofthis
Article mav be disclosed to eovemmental authorities other than those mentioned in

2.

3.

2.
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rhis Agreement only if the Customs Authodty that has supplied it will grant
permission, and on condition that national legislation of the State of the Customs
Authority that has received such information does not prohibit such proceeding.

3. Provisiois of par-agaph 2 of ris Articlc arc nol appiicable to infomtation
conceming offences related to narcotic drugs, psychotropic substances and
precursors. Such information may be conmunicated to other authorities directlv
involved in the fighting against illicit traffic in narcotic drugs, psychotropi;
substances and precursors-

4. lnformation including intelligence and documents may be replaced, whenever
possible, with the computerized data.

5. Infomation including inteiligence al1d documents available to the requesting
Customs Authority within the aame of this Agreement, shall be subject to
protection granted in the national legislation ofthe State of the requesting Customs
Authonty.

PERSONAI, DATA PROTECTION

Anicle l4

\l'hen personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting panies shall
ensure a standard ofdata protection equivalent to the level ofprotection provided for in
the national legislation ofthe Contracting Party providing information or, at least, the
level of protection resuiting from the impiementation of the principles contained in
Arurex <rPersonal Data Protection) printed to this Agreement, which constitutes an
integral pan ofthis Agreement.

co l l l l uNrcATtoN oF REQLESTS

Anicle l5

I Assistance under this Agreement shall be exchanged directly behveen the Customs
Authonties.

2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shali be
accompanied by any documelts deemed useful. Wlen the circumstances so require,
requests may also be made verbaliy. Such requests shall be promptly confi.med in
wntlng.

3. Requests made plrrsuant to paragaph 2 ofthis Article shall include the following
details:
1) the rcquesting Cusbms Autho.ity;
2) the subject ofand reason for the requestj
3) a brief description of the matter, th€ legal elements involved and the nature of

the proceeding;
4) the names and addresses ofthe parties concemed with the proceeding, ifknown.
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Requests shall be submified jD the EDglish la,' lguage.

The request made by eitber Customs Authority to follow a certain procedure shall
be compli€d with the national legislation ofthe requested Contracting Party.

Documents, information inclLrding inte)ligence refefied to in this Agreement shall
be communjcatcd to the customs officials espccially dcsignated for dris purposc by
each Customs Authority. A list rvith the names of those officials shall be fumishcd
to the Customs Authority ofthe other Conhactirg Party-

The Customs Authoritjes shall undertale respective measures in order to ensure
personal a:1d direct relations between the clrstoms officials responsible for the
investisation and reDression of customs offences.

EXI,CUTION OF REQUESTS

Aiicle 16

If the requested Customs Autho.ity does not have the requested documents or
information, it sh3ll in accordance with its national legislation, either:

l) initiale enquiries to obtain those documents or infomation, or

2) promptly send the request to the appropriate authonty, or

3) indicate rvhich relevant authorities are concemed.

Any inqujry under paragraph I of this Anicle, includes taking statemerts fiom
persons from whom infomation is sought in connection with a customs offence as
well as fiom witnesses and experts.

Anicle 17

L On written request, customs officials specially designated by the lequesthg
Customs Authority may, with the authorization of the requested Customs Authonty
and subject to conditions the lafter may impose, for the purpose of investigating a

customs offence:
I) look in the offices of the requested Customs Authoity through documents,

registers and aoy other relevant data to extract any information in respect ofthat

customs offence;

2) take copies of the documents, registets and any other data relevant to that

customs offencel

3) be present during an inquiry conducted by the requested CustoDs Autlority in
the territory of the State of the requested Contracting Party and relevant to the

requesting Customs AuthoritY.

2. Customs ofllcials of the requesting Customs Authority, present in the le'ritory of
the State of the other Contmcting Pally under the circumstances mentioned in
paragraph I of this Article, shall prove the official capacity of their stay The
officials will enjoy the same protection and assistance as the officials of the other
Contracting Pady, in accorde.rce with its national legislation
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EXPERTS AND \\lTNESSES

Article l8

On request of the Customs Authority of one Contracting party, the customs
authority of the other Contracting Party shall authorize, whenever possible, its
customs officials to iestify as witnesses or experts in trials or administrative
proceedings regarding customs olfence in the ter.itory of the State of the requesting
Contracting Pafiy and to pfesent documents or their certified copies, needed in the
proceedings. The request for appearance shall, in particular, specify the matter and
the status in which the official is to appear as witness or expen.

The requested Customs Authority shail determine in the issued authorization the
limits within which officials may testify.

COSTS

Anicle 19

The Customs Authorities shall waive all claims for reimbursemest ofcosts incuned
in the execution ofthis AgreemenL, excepl for expenses and allowances for experts
and witnesses as well as translators and interpreters other than Government
employees, which shali be bome by the requesting Customs Authority and except
for expenses referred to in Article l0 paragraph 2 ofthis Agreement.

If expenses of a substantial and extraordinary nature are or rvill be required to
execute the request, the Contracting Parties shall consult each other to determlne
the terrns and conditions under \xhich the request will be executed, as well as the
mainer in which the costs shall be boms-

INIPLE}IENTATION OF THE AGREEMENT

Afiicl€ Z0

The implementing regulations to this Ageement are rendered directly by the
Customs Authorities of the Contracting Parties.

A Joint Commission composed of the Directors General ofthe Customs Services of
both Contracting Parties or their representatives with experts will be established. It
will meet in case of need, on request ftom either Customs Authority, in order to
supervise the progress in executing of this Agreement as well as to firld solution of
the disputes wfuch may arise.

Disputes for which no solutions are foLrnd shall be settled by mutual agreement
between the Contracting Parties.

The Coltracting Padies shall meet in order to review this Agreement upon request
or after a period offive yea$ ftom the date ofits entry into force, unless they notify
one anolher in writ ing lhat no such review is necessary.
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TERRITORIAI A}PLICASILITY

Anicle 2l

This Agreement shall apply ro rhe reritories of the Republic of poland and of the
Repub)ic ofSerbia.

EXXlllPTIONS

Aniclc 22

Wlenever assisrence under this Agreement [,ould cause an infrinsement of the
sovereignt-v, sec,-rity, public order or orher substa,rrial interesrs oirhe requested
Contracting Pany, or would involve a vrohlion of industrial, .omrn.ri i" l o,
professional secret or would be inconsistent wilh its national leeislation. assisrance
may be refused.

2. If Cusloms Authority requests assistance that it would not itselfbe able to provide,
it shall draw anention to that fact in its request. Compliance with such a request
shall be at the discretion ofthe requested Customs Authority.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Authority on the grounds
that ir will irterfere with an ongoing investigation, prosecutiol or proceeding. [n
such a case the requested Customs Authority shaLl consult the requesting Customs
Authonty to derermine if assistance can be given subject to such terms or
condrtions as lhe requested Customs Authority may require.

4. \! 'hencver assisiance is refused or pL)stponed, reasons for that shall be given.

ENTRY INTO FORCE AND DENUNCIATION

Article 23

This Agreeolent shall enter into force on the fi.st day of the second month after the
Contracting Parties havc notified each other in writing that the necessary procedures for
the entry into force ofthis Agreement have been met.

Anrcle 24

This,A.greement is concluded for unlimited duration, but eithe. Conlracting Pany
may dcnuncirLe it al any time b) u,Titlen notice.

The denunciation shall take effect thJee months affer the date when the other
Contracting Party has received the notilication referred to in paragraph I of this
Anicle.

The procedures in progress shall be completed according to the provisions of this
Agreement-

9



Article 25

The provisions of the existing Agreement between the Governrnent of the Polish
People's Republic and the Covenment of the Socialist Federal Repubtic of Yugoslavia
oD cooperation and mutual assistance in cLrsloms matters, sigted in Warsarv on ivlay
9th, 1967, shall cease to be applicrl irt relations between lhe RrpLrblic ofPoland ar]d thd
Rcpublic ofScrbia from the date on which this Agfccntcrlt shall enter into fo.cc

ln witness whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Ageement.

oo,'e ur .. -V1. e. {2 l.:i o" ..12. 1.+:...t)21.. 200 ?in two originals,
languages, all texts being equxlly authentic.

of thc provis.ons of this Agreement. text rn
Polish, Serbian and English
divergence in interpretation
language shall prevarl.

each in the
In case of

the English

For the GovemJDent
of the Republic ofPoland

For the Government
of the Republic of Serbia

%"'z-

l 0
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ANNEX

PERSONAI DATA PROTECTION

Personaldaia urdergoing automatic p.ocessing shali be:
I ) obtained and processed fairly and lawfully;
2) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incomparible

with thosc pLrrposes;

l) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they
aJe stored;

.1) accurate and. where necessary, kgpl up to date;
,5) preserved in a fonn, which permits identiftcation oI lhe data subjects, for no

ionger than is required for the purpose for which those data are stored.

Personal data revealing racial o.igin, political opinions or reLigious or other beliels,
as well as personal data conceming health or sexual life, may not be processed
autonlaticaliy unless domestic law ptovides app.opriate safeguard.s.
The same shall apply 10 personal data rclaring to criminal convictions.

The Contracting Parties shali underhke appropriate security measules for the
protection of personal data stored in automated data files against unauthorized
destir.rction oa accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or
dissemination.

Any person shall be enabled:
l) to establish the existence ofan auto ated personai data lile, its main purposes,

as well as the identity and habitual residence or principal place ofbusiness ofthe
controlle! ofthe file;

2) to obtain at reasonlbie intervals and without excessive delay or expense,
conirmation of whether pedonal data relaring to him are stored in the automated
data file as well as cornrnunication io him ofsuch data in iur inlelligible form;

3) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have
been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the
basic principles set out in principles I and 2 ofthis Annexl

4) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication,
r€ctification or erasure as referred to at paragraphs 2) and l) ofthis principle is
not complied with.

No exception to the provisions under principles l, 2 and 4 of this Annex shali be
allowed except within the limits dehned in the following principle.

Derogation from the provisions under principles l, 2 and 4 of this Annex shall be
alLowed when such derogation is provided for by the national law of th€
Contracling Par-iy rnd constitules a necessary measure in a democratic sociely in
the interest of:
l) protecting State security, public safety, the monetary inte.est of the State or the

suppression of criminal offences;
2) protecting the data subject or the rights and freedoms ofothers.

I I
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'1.
Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs 2), 3)
and 4) ofthis .A.mex may be provided by jnw wilh respecl ro aulomated personal
data fi les used for sr.rristrcs or for scientif ic rescdch purTroses where lhere is
obviously no risk ofan inii jngement ofthe data subjects.

Each Contracting Pany undertakes to establish appropriate sanctions and rencqtes
for violations ofprovisions oidomestic law giving effect to the hasic lr inciples set
out in this Ar]nex.

8 .

9. None of the provisions of this Amex shall be interpreted as limiting or other*,ise
affecling the possibility for a Contracting party to $ant data subjects with a wider
measure ofproiection than thar sripulated in this Aruex.

\2
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KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ

KONlITETU INTEGR{CJI EUROPEJSKIT]J
SEKRETARZ STT\NU
,Iikolqj Dowgielepicz

rr n rro/441 os op as

\l'arszewa, dniai/,j czerwca 2009 r.

Pan
Maciej Berek
Sekletarz Rady llinistr6n

Opinia o zgodnoSci z prawem Unii Europejskiej projektu ustate! o ftrtyfkacji UmoW
migttzy Rzqdem RzeczJ)pospotitej Polskiej o Rz,4dem Republiki Seftii o *'spdtpmcJ i
wzajemnej pomoc! ,r) spruv)ach celnlch, podpisanej w llars\awie dnia 15 maja 2007 r.
$yrazona na podstarvie art.9 pkt3 w zir i4zku z :rrt.  2 ust, l  pkt 2 i  ust. 2 pkt 2a ustarq'
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracj i  Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. {9{, z
p6in. zm.) prrez Sekrctarza Komitetu Integracj i  Europejskiej Nlikolaja Dowgiele*icza

,S:anolt nt' Punie .Vinisrrze,

\\' zsiqzku z przedlozonym projektem usla\\l- (pismo ff fuV-10,84-09) pozrvalanr sobie
r_./r?zic naslqpuj qca. opiniQ :

Projektowana ustawa jest zgodnr z prawem l- lni i  Europejskiej.

Z povazaniem,

Do uprzc-imei wi;rdomoici:
Pan Radoslaw Sikorski
trlinister Sprarv Zagranicznych
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