
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod-
stawie art. 6 ust. 3 w zwiàzku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodo-
wych (Dz. U. Nr 39, poz. 443) Rada Ministrów Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 14 listopada 2000 r. udzieli-
∏a zgody na zwiàzanie Rzeczypospolitej Polskiej Proto-
ko∏em dodatkowym Nr 9 do Ârodkowoeuropejskiej
umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporzàdzonej
w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r., przez jego podpi-
sanie.

Protokó∏ ten zosta∏ podpisany w Warszawie dnia
15 listopada 2000 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Protoko∏u dodatkowego Nr 9
wszed∏ on w ˝ycie dnia 20 grudnia 2001 r.

Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ stronami powy˝sze-
go protoko∏u, sk∏adajàc dokumenty ratyfikacyjne lub
notyfikacje o wype∏nieniu niezb´dnych procedur w ni-
˝ej podanych datach:
Republika Bu∏garii — 28 lutego 2001 r.
Republika Czeska — 29 stycznia 2001 r.
Rzeczpospolita Polska — 15 listopada 2000 r.
Rumunia — 10 paêdziernika 2001 r.
Republika S∏owacka — 6 marca 2001 r.
Republika S∏owenii — 20 listopada 2001 r.
Republika W´gierska — 22 grudnia 2000 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 7 marca 2002 r.

w sprawie wejÊcia w ˝ycie Protoko∏u dodatkowego Nr 9 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu
(CEFTA), sporzàdzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.
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UMOWA

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Paƒstwa Izraela o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy
w sprawach celnych,

sporzàdzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

W dniu 15 czerwca 2000 r. zosta∏a sporzàdzona w Warszawie Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rzàdem Paƒstwa Izraela o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, w nast´pujàcym brzmie-
niu:

UMOWA

mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem
Paƒstwa Izraela o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy

w sprawach celnych

Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Paƒstwa Izra-
ela, zwane dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami”,

uznajàc, ˝e naruszenia przepisów celnych sà szko-
dliwe dla interesów ekonomicznych, skarbowych,
spo∏ecznych i handlowych ich Paƒstw,

bioràc pod uwag´ znaczenie zapewnienia prawi-
d∏owego wymierzania ce∏, podatków i innych op∏at

AGREEMENT

between the Government of the Republic of Poland
and the Government of the State of Israel on co-opera-

tion and mutual assistance in customs matters

The Government of the Republic of Poland and the
Government of the State of Israel, hereinafter referred
to as the ”Contracting Parties”;

considering that offences against customs legisla-
tion are prejudicial to the economic, fiscal, social and
commercial interests of their countries;

recognizing the importance of assuring the accura-
te assessment of customs duties, taxes and any other
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przywozowych i wywozowych, prawid∏owego okreÊla-
nia wartoÊci celnej, klasyfikacji i pochodzenia towa-
rów, jak równie˝ w∏aÊciwego stosowania postanowieƒ
dotyczàcych zakazów, ograniczeƒ i kontroli,

uznajàc, ̋ e obrót Êrodkami odurzajàcymi i substan-
cjami psychotropowymi stanowi zagro˝enie dla zdro-
wia spo∏ecznego i dla spo∏eczeƒstwa,

przekonane, ˝e zwalczanie naruszania przepisów
celnych mo˝e byç bardziej skuteczne dzi´ki wspó∏pra-
cy mi´dzy ich organami celnymi,

bioràc pod uwag´ istniejàce przyjazne stosunki
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà i Paƒstwem Izraela,

majàc na uwadze Zalecenie Rady Wspó∏pracy Cel-
nej z dnia 5 grudnia 1953 r. dotyczàce wzajemnej po-
mocy administracyjnej,

uzgodni∏y, co nast´puje:

Artyku∏ 1

Definicje

W rozumieniu niniejszej umowy:

1. „Przepisy celne” — oznaczajà przepisy obowiàzu-
jàce na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej i Paƒ-
stwa Izraela dotyczàce przywozu, wywozu i tranzy-
tu towarów, a tak˝e ce∏ i innych zwiàzanych z tym
op∏at lub zakazów, ograniczeƒ i kontroli.

2. „Organy celne” — oznaczajà w Rzeczypospolitej
Polskiej: Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏, a w Paƒ-
stwie Izraela: Departament Ce∏ i Podatku VAT w Mi-
nisterstwie Finansów.

3. „Nale˝noÊci celne” — oznaczajà wszelkie c∏a i inne
op∏aty, wymierzane i pobierane zgodnie z przepi-
sami celnymi.

4. „Organ wyst´pujàcy z wnioskiem” — oznacza w∏a-
Êciwy organ celny Umawiajàcej si´ Strony, który
wyst´puje z wnioskiem o udzielenie pomocy
w sprawach celnych lub otrzymuje takà pomoc.

5. „Organ proszony o pomoc” — oznacza w∏aÊciwy or-
gan celny Umawiajàcej si´ Strony, do którego zwró-
cono si´ z wnioskiem o udzielenie pomocy w spra-
wach celnych lub który udziela takiej pomocy.

6. „Naruszenie” — oznacza ka˝de naruszenie przepi-
sów celnych, jak równie˝ ka˝de usi∏owanie naru-
szenia tych przepisów.

7. „Osoba” — oznacza zarówno osob´ fizycznà, jak
i osob´ prawnà, a w Rzeczypospolitej Polskiej rów-
nie˝ inny organ nieposiadajàcy osobowoÊci praw-
nej.

charges on the importation or exportation of goods,
the proper determination of the customs value, classi-
fication and origin of such goods, as well as the pro-
per implementation of the provisions relating to pro-
hibition, restriction and control;

considering that trafficking in narcotic drugs and
psychotropic substances constitutes a danger to pu-
blic health and to society;

convinced that action against customs offences
can be made more effective by cooperation between
their Customs Authorities;

having regard to the friendly relations between the
Republic of Poland and the State of Israel;

having regard to the Recommendation of the Cu-
stoms Co-operation Council on Mutual Administrative
Assistance of 5 December 1953.

have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of the present Agreement:

1. ”Customs legislation” — shall mean provisions in
force in the territories of the Republic of Poland
and the State of Israel concerning the importation,
exportation and transit of goods, as well as cu-
stoms duties and other charges related thereto, or
to measures in respect of prohibition, restriction
and control.

2. ”Customs Authorities” — shall mean in the Repu-
blic of Poland: the President of the Central Board
of Customs and in the State of Israel: the Depart-
ment of Customs and Value Added Tax of the Mi-
nistry of Finance.

3. ”Customs duties” — shall mean all duties and
other charges which are levied and collected in ac-
cordance with the customs legislation.

4. ”Requesting Authority” — shall mean the compe-
tent Customs Authority of the Contracting Party
which makes a request for assistance in customs
matters or that receives such assistance.

5. ”Requested Authority” — shall mean the compe-
tent Customs Authority of the Contracting Party
which receives a request for assistance in customs
matters or that renders such assistance.

6. ”Offence” — shall mean any violation of customs
legislation as well as any attempted violation the-
reof.

7. ”Person” — shall mean either a physical human
being or legal entity and in the Republic of Poland
also entities having no legal personality.
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8. „Informacja” — b´dzie obejmowaç, mi´dzy inny-
mi, raporty, rejestry, dokumenty i potwierdzone
ich kopie, skomputeryzowane lub nie.

Artyku∏ 2

Zakres umowy

1. Pomoc, w ramach niniejszej umowy, b´dzie
udzielana zgodnie z wewn´trznymi przepisami Paƒ-
stwa organu proszonego o pomoc.

2. Umawiajàce si´ Strony, poprzez swoje organy
celne, b´dà sobie pomagaç wzajemnie w zapobiega-
niu naruszeniom przepisów celnych, prowadzeniu do-
chodzeƒ, Êciganiu i zwalczaniu wszelkich naruszeƒ
przepisów celnych.

3. Pomoc, zgodnie z niniejszà umowà, b´dzie udzie-
lana we wszelkiego rodzaju post´powaniach administra-
cyjnych i sàdowych, ∏àcznie z post´powaniami wyjaÊnia-
jàcymi zwiàzanymi z kwalifikacjà taryfowà, wartoÊcià cel-
nà i pochodzeniem towarów oraz innymi problemami
zwiàzanymi z przestrzeganiem przepisów celnych.

4. Pomoc, w ramach niniejszej umowy, b´dzie
obejmowaç, mi´dzy innymi, wymian´ informacji doty-
czàcych wyposa˝enia technicznego, doÊwiadczeƒ
w stosowaniu nowych Êrodków i metod wykorzysty-
wanych w zwalczaniu naruszeƒ przepisów celnych, li-
teratury fachowej przygotowanej przez organy celne,
szkolenia funkcjonariuszy celnych oraz, na wniosek,
informacji o przepisach celnych.

5. Organy celne, zgodnie z niniejszà umowà, z w∏a-
snej inicjatywy lub na wniosek, przeka˝à sobie równie˝
informacje s∏u˝àce zapewnieniu prawid∏owego prze-
strzegania przepisów celnych, jak równie˝ w∏aÊciwego
wymierzania ce∏.

Artyku∏ 3

Informacje

1. Organy celne b´dà, na wniosek lub z w∏asnej ini-
cjatywy, udzielaç sobie wzajemnie wszelkich dost´p-
nych informacji dotyczàcych dzia∏aƒ, które mogà spo-
wodowaç naruszenia przepisów celnych na terytorium
Paƒstwa drugiej Umawiajàcej si´ Strony.

2. Organy celne b´dà, na wniosek, informowaç si´
wzajemnie, czy towary wywiezione lub wwiezione na
obszar celny Paƒstwa jednej Umawiajàcej si´ Strony
zosta∏y wwiezione lub wywiezione z obszaru celnego
Paƒstwa drugiej Umawiajàcej si´ Strony zgodnie z pra-
wem, czy nielegalnie. Informacja ta, na wniosek, b´dzie
zawieraç szczegó∏y na temat odprawy celnej lub czyn-
noÊci kontrolnych zastosowanych w odniesieniu do
tych towarów oraz dane dotyczàce tych towarów.

3. Je˝eli organ proszony o pomoc nie posiada in-
formacji, o które poproszono, podejmie dzia∏ania w ce-
lu uzyskania tych informacji, zgodnie z obowiàzujàcym
prawem Paƒstwa Umawiajàcej si´ Strony.

8. ”Information” — shall include, inter alia, reports,
records, documents and certified copies thereof,
whether computerized or not.

Article 2

Scope of agreement

1. Assistance, pursuant to this Agreement, shall be
provided in accordance with the national law of the
State of the requested Authority.

2. The Contracting Parties shall assist each other
through their Customs Authorities to prevent, investi-
gate, prosecute and repress any offences against the
customs legislation.

3. Assistance, pursuant to this Agreement, shall be
provided for use in any administrative and judicial pro-
ceedings, including proceedings on tariff classifica-
tion, customs value, origin and other characteristics
relevant to the enforcement of the customs legislation.

4. Assistance, pursuant to this Agreement, shall in-
clude, inter alia, the exchange of information concer-
ning technical equipment, experience relating to new
measures and methods used in combating customs
offences, professional literature prepared by Customs
Authorities, the training of customs officers and, upon
request, information on the customs legislation.

5. The Customs Authorities, pursuant to this Agree-
ment, on their own initiative or upon request, shall al-
so supply to each other any information apt to ensure
the proper enforcement of the customs legislation, as
well as the correct assessment of customs duties.

Article 3

Information

1. The Customs Authorities shall, upon request or
on their own initiative, provide each other with any
available information concerning activities that may
result in the commission of offences against customs
legislation in the territory of the State of the other Con-
tracting Party.

2. Customs Authorities shall, upon request, inform
each other whether goods exported from or imported
into the customs territory of the State of one Contrac-
ting Party have been lawfully or illegally imported in-
to or exported from the territory of the State of the
other Contracting Party. Such information shall, upon
request, include details concerning the customs cle-
arance or control procedures applied to the goods and
details and data concerning such goods.

3. If the requested Authority does not have the in-
formation asked for, it shall undertake measures in or-
der to obtain that information, in accordance with the
national law of the State of the requested Contracting
Party.
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4. Pomoc, w ramach niniejszej umowy, udzielana
b´dzie zgodnie z ustawodawstwem krajowym Paƒstw
Umawiajàcych si´ Stron i w ramach kompetencji
i mo˝liwoÊci organu proszonego o pomoc. W razie po-
trzeby organ ten mo˝e zapewniç udzielenie pomocy
przez inny kompetentny organ, jakim w Rzeczypospo-
litej Polskiej, mi´dzy innymi, jest Generalny Inspektor
Celny.

5. Organ proszony o pomoc, na wniosek, b´dzie po-
wiadamiaç zainteresowane osoby zamieszkujàce na te-
rytorium jego Paƒstwa lub spowoduje powiadomienie
ich przez w∏aÊciwe organy o wszelkich dzia∏aniach i de-
cyzjach podj´tych przez organ wyst´pujàcy z wnioskiem,
dotyczàcych wszelkich spraw obj´tych niniejszà umowà.

Artyku∏ 4

Akta i dokumenty

1. Organy celne Umawiajàcych si´ Stron b´dà, na
wniosek, dostarczaç sobie wzajemnie informacji lub
ich poÊwiadczonych kopii, zawierajàcych wszelkie do-
st´pne wiadomoÊci dotyczàce dzia∏aƒ, dokonanych
lub planowanych, b´dàcych lub mogàcych byç naru-
szeniami przepisów celnych Paƒstwa organu wyst´pu-
jàcego z wnioskiem.

2. W razie koniecznoÊci organ proszony o pomoc,
wraz z informacjami, które przekazuje organowi wy-
st´pujàcemu z wnioskiem o pomoc, b´dzie dostarcza∏
wszelkich instrukcji koniecznych dla interpretacji lub
wykorzystania tych informacji.

3. Organy celne b´dà, na wniosek, dostarczaç doku-
mentacj´ zwiàzanà z transportem i za∏adunkiem towa-
rów, zawierajàcà informacj´ o wartoÊci celnej, pocho-
dzeniu, dysponowaniu towarami i ich przeznaczeniu.

4. Orygina∏y akt, dokumentów i innych materia∏ów
b´dà wymagane tylko wtedy, gdy kopie b´dà niewy-
starczajàce.

5. Orygina∏y akt, dokumentów i innych materia∏ów,
które zosta∏y przes∏ane, b´dà zwrócone przy najbli˝szej
okazji. Na wniosek, orygina∏y niezb´dne dla post´po-
waƒ sàdowych lub administracyjnych w Paƒstwie orga-
nu proszonego o pomoc b´dà zwracane natychmiast.

Artyku∏ 5

Nadzór nad osobami, towarami i Êrodkami
transportu

Organ celny jednej Umawiajàcej si´ Strony b´dzie,
na wniosek i zgodnie z obowiàzujàcym prawem na te-
rytorium jego Paƒstwa, sprawowaç nadzór nad:

a) poszczególnymi osobami, o których wiadomo lub
które podejrzewa si´, ˝e biorà udzia∏ w narusze-
niach przepisów celnych;

b) Êrodkami transportu, o których wiadomo lub co do
których istnieje podejrzenie, ˝e sà wykorzystywa-
ne dla naruszenia przepisów celnych na terytorium
Paƒstwa drugiej Umawiajàcej si´ Strony, i

4. Assistance within the framework of this Agree-
ment shall be rendered in accordance with the national
legislation of the States of the Conctracting Parties and
within the competence and resources of the requested
Authority. If necessary, the requested Authority can 
arrange for assistance to be provided by another 
competent authority, which in the Republic of Poland,
is among others, the General Customs Inspector.

5. The requested Authority, upon request, shall de-
liver notifications to persons concerned, residing in
the territory of its State or have them notified by the
competent authorities, about any actions and deci-
sions made by the requesting Authority concerning
any matter within the framework of this Agreement.

Article 4

Files and documents

1. The Customs Authorities of the Contracting Par-
ties shall, upon request, supply each other information
or certified copies thereof giving all available informa-
tion on acts, completed or planned, which constitute
or appear to constitute an offence against the customs
legislation of the State of the requesting Authority.

2. Where necessary, the requested Authority shall
supply, along with the information which it provides to
the requesting Authority, any necessary instructions
for the interpretation or utilization of such information.

3. The Customs Authorities shall, upon request,
provide documentation relating to transportation and
loading of goods including information on the value,
origin, disposition and destination of those goods.

4. Originals of files, documents or other materials
shall be requested only when copies would be insuffi-
cient.

5. Originals of files, documents and other materials
which have been sent shall be returned at the earliest
opportunity. Upon request, originals necessary for ju-
dicial or administrative proceedings in the State of the
requested Authority shall be returned immediately.

Article 5

Surveillance of persons, goods and means of
transport

Upon request, the Customs Authority of one Contrac-
ting Party shall, in accordance with the legislation in for-
ce in the territory of its State, exercise surveillance over:

a) particular persons known to be or suspected of be-
ing involved in committing offences against cu-
stoms legislation;

b) means of transport known to be or suspected of
being used in committing offences against cu-
stoms legislation in the territory of the State of the
other Contracting Party; and
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c) towarami wskazanymi, przez organ wyst´pujàcy
z wnioskiem, jako przedmiot przemytu do lub z je-
go obszaru celnego.

Artyku∏ 6

Wykonanie wniosków

1. Organ proszony o pomoc przedsi´weêmie
wszelkie mo˝liwe Êrodki w celu zrealizowania wnio-
sku, a w razie koniecznoÊci b´dzie staraç si´ poszuki-
waç wszelkich urz´dowych lub sàdowych Êrodków ko-
niecznych do jego wykonania. 

Je˝eli organ proszony o pomoc nie posiada informa-
cji, o które zosta∏ poproszony, podejmie dzia∏ania w ce-
lu ich uzyskania, tak jakby czyni∏ to we w∏asnym imieniu
i w imieniu organu wyst´pujàcego z wnioskiem.

2. Organ celny ka˝dej z Umawiajàcych si´ Stron, na
wniosek, przeprowadzi wszelkie konieczne dochodze-
nia, w∏àczajàc przes∏uchanie ekspertów i Êwiadków
lub osób podejrzanych o naruszanie przepisów cel-
nych, jak równie˝ weryfikacje, inspekcje oraz post´po-
wania wyjaÊniajàce w zwiàzku ze sprawami obj´tymi
niniejszà umowà.

3. Na wniosek, organ proszony o pomoc mo˝e ze-
zwoliç funkcjonariuszom organu wyst´pujàcego
z wnioskiem na obecnoÊç na obszarze celnym jego
Paƒstwa podczas prowadzenia przez jego funkcjona-
riuszy dochodzeƒ w sprawach, które dotyczà organu
wyst´pujàcego z wnioskiem. Funkcjonariusze ci mogà
byç równie˝ obecni podczas prowadzenia dochodzeƒ,
w których nie biorà czynnego udzia∏u ani nie posiada-
jà prawnych i dochodzeniowych uprawnieƒ na mocy
prawa wewn´trznego drugiej Strony.

Funkcjonariusze organu wyst´pujàcego z wnio-
skiem obecni na terytorium Paƒstwa organu proszo-
nego o pomoc powinni przedstawiç urz´dowe pe∏no-
mocnictwo na ka˝de ̋ àdanie. Nie mogà oni byç umun-
durowani i uzbrojeni.

4. Organ wyst´pujàcy z wnioskiem, je˝eli o to wy-
stàpi, zostanie powiadomiony o czasie i rodzaju dzia-
∏aƒ podj´tych dla realizacji wniosku.

5. Funkcjonariusze organu wyst´pujàcego z wnio-
skiem, upowa˝nieni do prowadzenia post´powaƒ wy-
jaÊniajàcych naruszenia przepisów celnych, mogà
zwróciç si´ do funkcjonariuszy organu proszonego
o pomoc z proÊbà o przejrzenie odpowiednich ksiàg,
rejestrów, dokumentów i innych informacji oraz baz
danych i przekazanie wszelkich informacji i dokumen-
tów dotyczàcych naruszenia.

Artyku∏ 7

PoufnoÊç

1. Informacje lub wiadomoÊci otrzymane przez or-
gany celne Umawiajàcych si´ Stron, zgodnie z niniej-
szà umowà, b´dà traktowane jako poufne i nie b´dà
przekazywane innym osobom, z wyjàtkiem przypad-
ków przewidzianych niniejszà umowà. 

c) goods designated by the requesting Authority as
being the object of smuggling into or from its cu-
stoms territory.

Article 6

Execution of requestes

1. The requested Authority shall take all reasona-
ble measures to execute the request, and if required,
will endeavour to seek any official or judicial measure
necessary to carry out the request. 

If the requested Authority does not have the infor-
mation requested, it shall endeavour to obtain such in-
formation as if acting on its own behalf and on behalf
of the requesting Authority.

2. The Customs Authority of either Conctracting
Party shall, upon request, conduct any necessary inve-
stigation, including the questioning of experts and wit-
nesses or persons suspected of having committed an
offence and undertake verifications, inspections and
fact finding inquires in connection with the matters re-
ferred to in the present Agreement.

3. Upon request, the requested Authority may
allow officials of the requesting Authority to be pre-
sent in the customs territory of its State, when its offi-
cials are investigating offences which are of concern to
the requesting Authority. Such officials may also be
present at investigations in which case they shall not
participate actively in such investigations nor shall
they exercise any legal or investigative powers gran-
ted by the domestic laws of the latter.

Officials of the requesting Authority present in the
territory of the State of the requested Authority shall
at all times, upon request, be able to furnish proof of
their official capacity. They shall not be in unifrom nor
carry arms.

4. The requesting Authority shall, if it so requests,
be advised of the time and place of the action to be ta-
ken.

5. Officials of the requesting Authority, authorised
to investigate offences of customs legislation, may ask
that officials of the requested Authority examine rele-
vant books, registers, documents and other informa-
tion or data-media and supply any necessary informa-
tion and documents relating to the offence.

Article 7

Confidentiality

1. Any information or communications received by
the Customs Authorities of the Contracting Parties,
pursuant to this Agreement, shall be treated as confi-
dential and shall not be communicated to any person,
except as provided for in this Agreement.
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Takie informacje i wiadomoÊci otrzymajà wszelkà
dodatkowà ochron´ ich poufnoÊci i tajemnicy, jaka jest
przewidziana w prawie wewn´trznym Paƒstwa, które-
go organ celny je otrzymuje.

2. Informacje i dokumenty, otrzymane w ramach
wzajemnej pomocy, mogà byç wykorzystane jedynie
dla celów wymienionych w niniejszej umowie, ∏àcznie
z wykorzystaniem w post´powaniach sàdowych i ad-
ministracyjnych.

3. Postanowienia ust´pu 1 niniejszego artyku∏u nie
b´dà stosowane w sprawach dotyczàcych naruszeƒ
zwiàzanych ze Êrodkami odurzajàcymi i substancjami
psychotropowymi. Takie informacje mogà byç przeka-
zywane innym organom w Paƒstwie organu wyst´pu-
jàcego z wnioskiem, bezpoÊrednio zaanga˝owanym
w zwalczanie nielegalnego obrotu narkotykami.

4. Organ wyst´pujàcy z wnioskiem nie b´dzie wy-
korzystywa∏ dowodów i informacji uzyskanych, zgod-
nie z niniejszà umowà, dla celów innych ni˝ okreÊlone
we wniosku bez wczeÊniejszej pisemnej zgody organu
proszonego o pomoc.

Artyku∏ 8

Eksperci i Êwiadkowie

Na wniosek, organ proszony o pomoc mo˝e upo-
wa˝niç swoich funkcjonariuszy, je˝eli wyra˝à  oni zgo-
d´, do wyst´powania w charakterze ekspertów lub
Êwiadków w post´powaniach sàdowych lub admini-
stracyjnych, w sprawach obj´tych niniejszà umowà,
na obszarze celnym Paƒstwa drugiej Umawiajàcej si´
Strony, oraz do przygotowania przedmiotów, doku-
mentów lub poÊwiadczonych kopii, które mogà byç
potrzebne w takich post´powaniach. Wniosek musi
wskazywaç, w jakiej  sprawie i w jakim zakresie funk-
cjonariusz b´dzie zeznawa∏, jak równie˝ czas i miejsce
post´powania.

Artyku∏ 9

Forma i treÊç wniosków o pomoc

1. Wnioski, stosownie do niniejszej umowy, spo-
rzàdzane b´dà w formie pisemnej. Do wniosków b´dà
za∏àczane dokumenty niezb´dne do ich realizacji. Je-
˝eli b´dzie tego wymagaç pilnoÊç sytuacji, mogà byç
przyjmowane tak˝e wnioski w formie ustnej, lecz b´-
dà one niezw∏ocznie potwierdzone w formie pisemnej.

2. Wnioski, o których mowa w ust´pie 1 niniejsze-
go artyku∏u, b´dà zawiera∏y nast´pujàce informacje:

a) okreÊlenie organu celnego wyst´pujàcego z wnio-
skiem,

b) charakter post´powania,

c) przedmiot i przyczyn´ wniosku,

d) nazwy i adresy stron, których dotyczy post´powa-
nie, jeÊli sà znane, oraz

Such information and communications shall enjoy
any additional protection as to their confidentiality and
secrecy as may be provided for in the national law of
the State of the Customs Authority which received
them.

2. Information and documents received in the co-
urse of mutual assistance may only be used for the
purposes specified in the present Agreement, inclu-
ding the use in judicial and administrative procee-
dings.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article
shall not apply to cases concerning offences relating
to narcotic drugs and psychotropic substances. Such
information may be communicated to other authori-
ties in the State of the requesting Authority directly in-
volved in combating illicit drug traffic.

4. The requesting Authority shall not use evidence
or information obtained pursuant to this Agreement
for purposes other than those stated in the request 
without the prior written consent of the requested 
Authority.

Article 8

Experts and witnesses

Upon request, the requested Authority shall autho-
rize its officials, if they so consent, to appear as experts
or witnesses in judicial or administrative proceedings
in respect of the matters covered by this Agreement in
the customs territory of the State of the other Contrac-
ting Party and produce such objects, documents or au-
thorized copies thereof, as may be needed for the pro-
ceeding. Any request for such an appearance must in-
dicate the matter and in what capacity the official shall
testify, as well as the time and place of the procee-
dings.

Article 9

Form and substance of requests
for assistance

1. Requests pursuant to the present Agreement
shall be made in writing. Documents necessary for the
execution of such requests shall accompany the requ-
est. When required, because of exigency of the situ-
ation, oral requests may also be accepted, but shall be
confirmed in writing immediately.

2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article
shall include the following information:

a) the Customs Authority making the request;

b) the nature of the proceedings;

c) the object and the reason for the request;

d) the names and addresses of the parties concerned
in the proceedings, if known; and
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e) krótki opis sprawy, zwiàzek mi´dzy oczekiwanà po-
mocà a sprawà, której dotyczy, oraz kwestie praw-
ne z nià zwiàzane.

3. Wszelka wymiana korespondencji mi´dzy Uma-
wiajàcymi si´ Stronami b´dzie odbywaç si´ w j´zyku
angielskim.

Artyku∏ 10

Wyjàtki od obowiàzku udzielania pomocy

1. Je˝eli Umawiajàca si´ Strona proszona o pomoc
uzna, ˝e pomoc, o którà wystàpiono, naruszy∏aby jej
suwerennoÊç, porzàdek publiczny, bezpieczeƒstwo lub
inne istotne interesy jej Paƒstwa lub gdyby mia∏a na-
ruszyç tajemnic´ przemys∏owà, handlowà lub zawo-
dowà, mo˝e odmówiç udzielenia pomocy lub uzale˝-
niç jà od spe∏nienia okreÊlonych warunków lub wyma-
gaƒ, uwa˝anych za konieczne.

2. Je˝eli organ celny jednej Umawiajàcej si´ Stro-
ny prosi o pomoc, której sam nie móg∏by udzieliç, po-
winien w swoim wniosku zwróciç uwag´ na ten fakt.
Spe∏nienie takiej proÊby b´dzie zale˝a∏o od uznania or-
ganu proszonego o pomoc.

3. Je˝eli proÊba o pomoc nie mo˝e byç spe∏niona,
organ wyst´pujàcy z wnioskiem b´dzie o tym nie-
zw∏ocznie powiadomiony i poinformowany na piÊmie
o przyczynach odmowy udzielenia pomocy.

4. Pomoc mo˝e byç od∏o˝ona w czasie przez organ
proszony o pomoc w przypadku, gdyby kolidowa∏a
z prowadzonym dochodzeniem, procesem lub post´-
powaniem sàdowym. W takim przypadku organ pro-
szony o pomoc porozumie si´ z organem wyst´pujà-
cym z wnioskiem, w celu okreÊlenia, czy pomoc mo˝e
byç udzielona na warunkach, jakich mo˝e wymagaç
organ proszony o pomoc.

Artyku∏ 11

Koszty

1. Organy celne Umawiajàcych si´ Stron zrzeknà
si´ wszelkich roszczeƒ o zwrot kosztów poniesionych
przy wykonywaniu niniejszej umowy, z wyjàtkiem  wy-
datków poniesionych na ekspertów, Êwiadków i t∏uma-
czy innych ni˝ urz´dnicy paƒstwowi.

2. Je˝eli dla wykonania wniosku wymagane b´dà
znaczne wydatki lub wydatki o nadzwyczajnym charak-
terze, organy celne Umawiajàcych si´ Stron porozu-
miejà si´ w celu okreÊlenia warunków,  na jakich wnio-
sek b´dzie zrealizowany, jak równie˝ sposobu pono-
szenia kosztów.

Artyku∏ 12

Pomoc

1. Pomoc przewidziana niniejszà umowà b´dzie re-
alizowana bezpoÊrednio przez organy celne Umawia-
jàcych si´ Stron.

e) a brief description of the matter, the connection be-
tween the assistance sought and this matter, as
well as the legal elements involved.

3. Any correspondence between the Conctracting
Parties shall be submitted in English.

Article 10

Exemptions from the liability to render
assistance

1. If the requested Concracting Party considers that
the assistance requested for would be prejudicial to
the sovereignty, public order, security or any other es-
sential interest of its State, or that it would violate an
industrial, commercial or professional secret it may re-
fuse to provide such assistance or provide it subject to
certain conditions or requirements as it may deem ne-
cessary.

2. If the Customs Authority of one Conctracting
Party requests assistance which it itself would be una-
ble to provide, it shall draw attention to that fact in the
request. Compliance with such a request shall then be
within the discretion of the requested Authority.

3. If assistance cannot be rendered, the decision
and the reasons for the refusal shall be forwarded in
writing to the requesting Authority without delay.

4. Assistance may be postponed by the requested
Authority on the ground that it will interfere with an
ongoing investigation, prosecution or proceeding. In
such a case, the requested Authority shall consult with
the requesting Authority to determine if assistance can
be given subject to such conditions as the requested
Authority may require.

Article 11

Costs

1. The Customs Authorities of the Contracting Par-
ties shall waive all claims for reimbursement of costs in-
curred in the execution of the present Agreement, with
the exception of expenses for experts, witnesses and 
costs for interpreters other than government 
employees.

2. If expenses of a substantial and extraordinary
nature will be required to execute the request, the Cu-
stoms Authorities of the Contracting Parties shall con-
sult to determine the conditions under which the requ-
est will be executed and the manner in which the 
costs shall be borne.

Article 12

Assistance

1. Assistance pursuant to this Agreement shall be
provided directly between the Customs Authorities of
the Contracting Parties.
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2. Je˝eli organ proszony o pomoc nie jest w∏aÊci-
wym organem do realizacji wniosku, po odpowiednich
konsultacjach przeka˝e on wniosek do w∏aÊciwego or-
ganu, który b´dzie realizowa∏ wniosek, zgodnie z kom-
petencjami okreÊlonymi prawem, lub doradzi organo-
wi wyst´pujàcemu z wnioskiem w sprawie przyj´cia
w∏aÊciwej procedury dla takiego wniosku. Wszelka po-
moc udzielana w ten sposób b´dzie przekazywana or-
ganowi wyst´pujàcemu z wnioskiem za poÊrednic-
twem organu proszonego o pomoc.

Artyku∏ 13

Stosowanie umowy

1. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ Rzeczypospolitej
Polskiej i Dyrektor Generalny Departamentu Ce∏ i Po-
datku VAT Paƒstwa Izraela b´dà kontaktowaç si´ bez-
poÊrednio lub poprzez upowa˝nionych przedstawicie-
li w celu rozpatrywania spraw wynikajàcych z niniej-
szej umowy, w ramach swoich kompetencji i zgodnie
z prawem wewn´trznym. W razie koniecznoÊci mogà
oni dokonaç wzajemnie szczegó∏owych ustaleƒ co do
jej stosowania.

2. Organy celne Umawiajàcych si´ Stron b´dà spo-
tykaç si´ w celu omówienia stosowania niniejszej
umowy oraz przedyskutowania innych spraw dotyczà-
cych kontaktów mi´dzy nimi, w razie koniecznoÊci lub
na wniosek jednego z organów celnych.

Artyku∏ 14

Terytorium stosowania

Niniejsza umowa b´dzie mia∏a zastosowanie na
obszarach celnych Rzeczypospolitej Polskiej i Paƒstwa
Izraela.

Artyku∏ 15

WejÊcie w ˝ycie i wypowiedzenie

1. Umawiajàce si´ Strony powiadomià si´ drogà
dyplomatycznà o spe∏nieniu wszystkich wewn´trznych
wymogów prawnych koniecznych do wejÊcia w ˝ycie
umowy. Umowa wejdzie w ˝ycie po up∏ywie szeÊçdzie-
si´ciu dni od dnia przes∏ania  noty póêniejszej.

2. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokre-
Êlony. Mo˝e byç wypowiedziana w drodze notyfikacji
przez ka˝dà z Umawiajàcych si´ Stron; w takim przy-
padku utraci moc po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia
przes∏ania takiej noty.

Na dowód czego ni˝ej podpisani, nale˝ycie upo-
wa˝nieni, podpisali niniejszà umow´.

Sporzàdzono w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.,
który odpowiada 12 dniu sivan 5760 r., w dwóch eg-
zemplarzach, w j´zykach polskim, hebrajskim i angiel-
skim, przy czym wszystkie teksty majà jednakowà

2. If the requested Authority is not the appropriate
authority to comply with the request, it shall, after pro-
per consultation, transmit the request to the appro-
priate authority, who shall act upon the request accor-
ding to its powers under the law or advise the requ-
esting Authority of the appropriate procedure to be
followed regarding such a request. Assistance provi-
ded in this way shall be forwarded to the requesting
Authority by the requested Authority.

Article 13

Implementation of the agreement

1. The President of the Central Board of Customs
of the Republic of Poland and the Director General of
the Department of Customs and Value Added Tax of
the State of Israel shall communicate directly or 
through authorized representatives in order to deal
with issues arising out of the present Agreement, wi-
thin their competence and in accordance with 
national legislation. Where necessary, they may 
mutually agree on detailed arrangements for imple-
mentation thereof.

2. The Customs Authorities of the Contracting Par-
ties shall meet in order to discuss the application of
this Agreement and to discuss any other matters con-
cerning the relations between them, when necessary
or upon the request of one of the Customs Authorities.

Article 14

Territorial applicability

The present Agreement shall be applied in the cu-
stoms territories of the Republic of Poland and the Sta-
te of Israel.

Article 15

Entry into force and termination

1. The Contracting Parties shall notify one ano-
ther through diplomatic channels when all necessa-
ry national legal requirements for entry into force ha-
ve been fulfilled. The Agreement shall enter into 
force sixty days after the last notification has been
sent.

2. This Agreement shall be of unlimited duration. It
can be terminated by notice through diplomatic chan-
nels by any of the Contracting Parties; in such a case it
shall cease to be in force six months from the day on
which such notice has been sent.

In witness whereof the undersigned, duly authori-
zed thereto, have signed this Agreement.

Done at Warsaw on 15 June 2000 which corre-
sponds to the 12 day of Sivan 5760, in two originals
in the Polish, Hebrew and English languages, each of
these texts being equally authentic. In case of diver-
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moc. W razie rozbie˝noÊci w interpretacji tekst w j´zy-
ku angielskim uwa˝any b´dzie za rozstrzygajàcy.

Z upowa˝nienia Rzàdu Z upowa˝nienia Rzàdu
Rzeczypospolitej Polskiej Paƒstwa Izraela

Z. Bujak Y. Antebi

gence of interpretation, the English text shall 
prevail.

For the Government of For the Government
the Republic of Poland of the State of Israel

Z. Bujak Y. Antebi

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,
— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,
— b´dzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 11 wrzeÊnia 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

1711

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Paƒstwa Izraela
o wspó∏pracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporzàdzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ̋ e Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowa∏ dnia 11 wrzeÊnia
2001 r. Umow´ mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rzàdem Paƒstwa Izraela o wspó∏pracy i wzajem-
nej pomocy w sprawach celnych, sporzàdzonà w War-
szawie dnia 15 czerwca 2000 r.

Zgodnie z art. 15 ust´p 1 zosta∏y dokonane niezb´d-
ne notyfikacje i umowa wesz∏a w ˝ycie dnia 9 grudnia
2001 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz
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