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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 w sprawie 
siedziby między Rzecząpospolitą Polską 
a Europejską Agencją Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) 
podpisanej w Warszawie 9 marca  
2017 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 Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

W dniu 9 marca 2017 r. w Warszawie została podpisana Umowa w sprawie siedziby 

między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

(Frontex), 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 został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie, dnia 

 

PREZYDENT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

ANDRZEJ DUDA 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

BEATA SZYDŁO 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską 

Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie 

dnia 9 marca 2017 r. 

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

ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. 

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



UZASADNIENIE 

I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową 

Projekt Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską 

Agencją Straży Granicznej (Frontex) sporządzono w celu uregulowania kwestii siedziby 

Agencji Frontex na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych spraw związanych 

z funkcjonowaniem Agencji w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 15 rozporządzenia ustanawiającego Agencję Frontex, 

tj. rozporządzenia Rady (WE) Nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. 

ustanawiającego Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na 

Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Rada, w dniu 

26 kwietnia 2005 r., wydała decyzję 2005/358/WE wyznaczającą siedzibę Europejskiej 

Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej, w której wskazała Warszawę jako siedzibę Agencji. 

Następstwem tej decyzji było podpisanie dnia 26 marca 2007 r. Porozumienia między 

Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej 

a Dyrektorem Wykonawczym Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą 

Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej 

(Frontex) w sprawie siedziby oraz innych spraw związanych z funkcjonowaniem 

Agencji w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 15a wskazanego rozporządzenia 

Nr 2007/2004 „państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba Agencji, 

zapewnia najlepsze możliwe warunki w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania 

Agencji, w tym wielojęzyczne kształcenie o orientacji europejskiej i odpowiednie 

połączenie transportowe”. 

Rozporządzenie Nr 2007/2004 zostało zmienione w 2011 r. rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1168/2011 z dnia 25 października 2011 r. 

zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) Nr 2007/2004 ustanawiające Europejską 

Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej, w którym dodano art. 15a w brzmieniu: „Art. 15a. 

Niezbędne ustalenia dotyczące pomieszczeń, które mają zostać przekazane Agencji 

w państwie członkowskim, w którym znajduje się jej siedziba, oraz obiektów, które mają 

być udostępnione przez to państwo członkowskie, jak również szczegółowe przepisy 

mające zastosowanie w państwie członkowskim do Dyrektora Wykonawczego, Zastępcy 
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Dyrektora Wykonawczego, członków Zarządu, pracowników Agencji i członków ich 

rodzin określa porozumienie w sprawie siedziby między Agencją a państwem 

członkowskim, w którym znajduje się jej siedziba. Porozumienie w sprawie siedziby 

zostaje zawarte po uzyskaniu zgody Zarządu. Państwo członkowskie, w którym znajduje 

się siedziba Agencji, powinno zapewniać najlepsze możliwe warunki w celu 

zapewnienia właściwego funkcjonowania Agencji, w tym wielojęzyczne kształcenie 

o orientacji europejskiej i odpowiednie połączenia transportowe.”. Powstał zatem 

prawny obowiązek podpisania z Agencją Umowy, przede wszystkim w zakresie kwestii 

wskazanych w przywołanym artykule. 

Z uwagi na konieczność uregulowania kwestii siedziby Agencji w 

Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 17 września 2013 r. Prezes Rady Ministrów 

zatwierdził instrukcję negocjacyjną dla Przewodniczącego delegacji polskiej do 

przeprowadzenia rokowań w sprawie zawarcia Porozumienia między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a ówczesną Europejską Agencją do Spraw Zarządzania 

Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii 

Europejskiej (Frontex) w sprawie siedziby oraz innych spraw związanych z 

funkcjonowaniem Agencji w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z instrukcją organem 

właściwym do prowadzenia negocjacji został wyznaczony Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.  

Rozporządzenie Nr 2007/2004 zostało w 2016 r. zastąpione rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w 

sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniającym 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/399 i uchylającym 

rozporządzenie (WE) Nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie 

Rady (WE) Nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE, zwanym dalej 

„rozporządzeniem”. Rozporządzenie to również obliguje państwo członkowskie do 

zapewnienia najlepszych możliwych warunków właściwego funkcjonowania Agencji, 

w tym wielojęzycznego kształcenia o orientacji europejskiej i odpowiednich połączeń 

transportowych. Zgodnie z art. 56 ust. 5 rozporządzenia siedzibą Agencji jest Warszawa 

(Polska), z zastrzeżeniem realizacji art. 57. Zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia 

porozumienie w sprawie siedziby zawierane jest po zatwierdzeniu przez zarząd Agencji 

i nie później niż dnia 7 kwietnia 2017 r. Porozumienie, zgodnie z art. 57, ma określić 

niezbędne ustalenia dotyczące obiektów, które mają zostać przekazane Agencji 
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w państwie członkowskim, w którym znajduje się jej siedziba, oraz infrastruktury, która 

ma być jej udostępniona przez to państwo członkowskie, jak również szczegółowe 

przepisy mające zastosowanie w tym państwie członkowskim do dyrektora 

wykonawczego, zastępcy dyrektora wykonawczego, członków zarządu, pracowników 

Agencji i członków ich rodzin.  

Od czasu zaprezentowania przez Stronę polską, w czerwcu 2016 r., 

kontrprojektu do projektu przedstawionego przez Agencję, z inicjatywy MSZ, wiosną 

2016 r., prace uzgodnieniowe w ramach negocjacji z Agencją nabrały zdecydowanego 

przyśpieszenia (w relacji do przebiegu prac nad projektem w ostatnich latach, tj. od 

czasu przyjęcia instrukcji negocjacyjnej w 2013 r.). Od czerwca 2016 r. zorganizowano 

szereg spotkań zmierzających do uzgodnienia projektu porozumienia, w tym 6 tur 

negocjacji dwustronnych (6 lipca 2016 r., 15 lipca 2016 r., 5 października 2016 r., 

27 października 2016 r., 9 listopada 2016 r., 8 grudnia 2016 r., 22 grudnia 2016 r. oraz 

19 stycznia 2017 r.), kilka spotkań roboczych o charakterze poglądowym oraz 

3 spotkania poświęcone zaprezentowaniu Agencji propozycji lokalizacji przyszłej 

siedziby Agencji (28 lipca 2016 r., 13 września 2016 r. oraz 9 grudnia 2016 r.). 

W dniu 23 stycznia 2017 r. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) 

parafowali projekt Umowy w sprawie siedziby Agencji, zgodnie z którym siedziba 

Frontexu ma być na stałe umiejscowiona w Warszawie. Parafowanie projektu Umowy 

stanowi zwieńczenie negocjacji między Stroną polską a Agencją Frontex, którym 

ze Strony polskiej przewodniczył przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, a w których uczestniczyli także przedstawiciele Ministra Spraw 

Zagranicznych, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

Projekt Umowy został przyjęty przez zarząd Agencji Frontex na posiedzeniu, które 

odbyło się w dniach 8–10 lutego 2017 r. 

Wniosek o udzielenie zgody na podpisanie Umowy uzgodniono z członkami Rady 

Ministrów. W dniu 7 marca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 13/2017 

w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy w sprawie siedziby między 

Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej 

(Frontex). Umowa została podpisana w dniu 9 marca 2017 r. 
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II. Różnice między dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym 

Kwestie uregulowania siedziby oraz innych spraw związanych 

z funkcjonowaniem Agencji Frontex na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

dotychczas regulowało podpisane dnia 26 marca 2007 r. Porozumienie między 

Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a 

Dyrektorem Wykonawczym Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną 

na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) w 

sprawie siedziby oraz innych spraw związanych z funkcjonowaniem Agencji w 

Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie regulowało kwestie m.in. swobody 

komunikacji Agencji, kart identyfikacyjnych personelu Agencji, lokalizacji jej siedziby, 

bezpieczeństwa i ochrony Agencji, kształcenia dzieci urzędników i innych 

pracowników Agencji oraz rozstrzygania sporów.  

Jak wskazano powyżej, rozporządzenie Nr 2007/2004 zostało zmienione 

w 2011 r., kiedy to dodano w nim art. 15a, obligujący Rzeczpospolitą Polską do 

podpisania z Agencją porozumienia, przede wszystkim w zakresie kwestii wskazanych 

w przywołanym artykule. W związku z tym został przygotowany projekt porozumienia 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a ówczesną Europejską Agencją do Spraw 

Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) w sprawie siedziby oraz innych spraw 

związanych z funkcjonowaniem Agencji w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Rozporządzenie Nr 2007/2004 zostało w 2016 r. zastąpione rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w 

sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniającym 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/399 i uchylającym 

rozporządzenie (WE) Nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie 

Rady (WE) Nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE, obligującym państwo 

członkowskie do zapewnienia najlepszych możliwych warunków w celu zapewnienia 

właściwego funkcjonowania Agencji, w tym wielojęzycznego kształcenia o orientacji 

europejskiej i odpowiednich połączeń transportowych. Rozporządzenie zgodnie z jego 

art. 56 ust. 5, wyznacza także siedzibę Agencji w Warszawie, z zastrzeżeniem realizacji 

art. 57, zgodnie z którym porozumienie w sprawie siedziby jest zawierane po 

zatwierdzeniu przez zarząd Agencji i nie później niż dnia 7 kwietnia 2017 r. Zaistniała 
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więc konieczność przygotowania projektu Umowy oraz określone zostały ramy 

czasowe, w których należy podpisać przedmiotową Umowę. 

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

związane z wejściem w życie Umowy, wraz z określeniem źródeł finansowania 

Wejście w życie Umowy nie spowoduje żadnych negatywnych skutków 

społecznych, gospodarczych i politycznych. 

Wejście w życie Umowy przyczyni się do pogłębienia współpracy między 

Rzeczpospolitą Polską a Agencją Frontex oraz zapewni Agencji stałą siedzibę i warunki 

funkcjonowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa świadczy o tym, iż 

dla Strony polskiej ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej jest niezwykle 

istotnym elementem polityki polskiego Rządu. Jest także istotna dla Agencji Frontex, 

która na stałe znajdzie siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, co zapewni niezakłócone 

funkcjonowanie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.  

Wejście w życie Umowy może mieć wpływ na gospodarkę, gdyż zgodnie z jej 

artykułem 10 Agencja Frontex zobowiązuje się do zaplanowania, zaprojektowania 

i budowy na własny koszt na gruncie, który ma być jej przekazany, siedziby Agencji 

(zgodnie z szacunkami Agencji koszt przyszłej siedziby to ok. 100–120 mln EURO), 

w związku z czym możliwy jest wpływ na przedsiębiorców uczestniczących w procesie 

planowania i budowy przyszłej siedziby Agencji. Ponadto, zgodnie z przewidywanym 

wzrostem zatrudnienia w Agencji Frontex (docelowo do ok. 1000 osób), możliwy jest 

wpływ na gospodarkę, związany z szeroko rozumianym funkcjonowaniem personelu 

Agencji w Rzeczypospolitej Polskiej, np. wynajmem/zakupem mieszkań, zakupem 

biletów lotniczych, kosztami związanymi z rezerwacją hoteli dla pracowników i gości 

Agencji, kontraktami z lokalnymi operatorami np. telefonii komórkowej lub firm 

sprzątających, organizacją spotkań itp. Nie jest możliwe wyliczenie obecnie 

całościowych korzyści finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej związanych z 

funkcjonowaniem Agencji w Polsce. 

Korzystnym efektem dla budżetu państwa będzie brak kosztów związanych 

z budową siedziby Agencji.  

Umowa spowoduje koszty dla budżetu państwa.  

Na koszty dla budżetu państwa będą się składały koszty: 
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1) refundacji z budżetu państwa kosztów edukacji dzieci pracowników Agencji 

(wydatki te zostaną sfinansowane w 2017 r. oraz w kolejnych latach w ramach 

środków planowanych w budżecie w części 30 – Oświata i wychowanie. 

Źródłem pokrycia dodatkowych wydatków wynikających ze wzrostu kosztów 

kształcenia dzieci pracowników Agencji będzie budżet państwa); 

2) zwolnień podatkowych dla Agencji i jej pracowników; 

3) koszt nieodpłatnego przeniesienia na Agencję własności nieruchomości 

gruntowej położonej przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie, odpowiednio 

przygotowanej pod inwestycje. Wartość wskazanej działki to ok. 93 mln zł 

(koszt samej nieruchomości to ok. 92 mln zł. Natomiast koszt przygotowania 

nieruchomości pod budowę to ok. 1 mln zł – wydatki te zostaną uwzględnione 

w budżecie w części 42 – Sprawy wewnętrzne, bez konieczności 

dodatkowego zwiększania limitu wydatków na ten cel). 

Zestawienie kosztów refundacji z budżetu państwa kosztów edukacji dzieci 

pracowników Agencji i kosztów zwolnień podatkowych dla Agencji i jej pracowników 

zawarte jest w załączniku nr 1 do uzasadnienia. Całościowe zestawienie kosztów 

zawarte jest w załączniku nr 2 do uzasadnienia. Załączone wyliczenia nie uwzględniają 

ewentualnych zwrotów podatku VAT, które mogą nastąpić w trakcie prowadzenia przez 

Agencję Frontex prac budowlanych przy przyszłej siedzibie Agencji. 

IV. Podmioty prawa wewnętrznego, których dotyczy Umowa, w tym zakres, 

w jakim Umowa dotyczy osób fizycznych i prawnych 

Podmiotami prawa wewnętrznego, których Umowa dotyczy, są przede wszystkim 

organy administracji państwowej, które zgodnie z prawem polskim są zobowiązane do 

przeniesienia na Agencję gruntu określonego w art. 10 Umowy, w celu wybudowania 

siedziby Agencji. Dodatkowo, zgodnie ze wskazanym artykułem Umowy, Strona 

polska ma zapewnić do końca 2018 r., że grunt będzie przygotowany dla Agencji w 

celu wzniesienia tam budynku siedziby Agencji oraz zapewni wsparcie techniczne, 

administracyjne oraz wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, w celu uzyskania pozwolenia 

na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych. Ponadto Umowa dotyczy 

organów podatkowych w związku z szeroko rozumianymi przywilejami fiskalnymi, 

Ministra Edukacji Narodowej w zakresie kwestii refundacji kosztów kształcenia 

pracowników Agencji oraz Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie kwestii 
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immunitetów dla pracowników Agencji Frontex. 

Postanowienia Umowy dotyczą osób fizycznych będących pracownikami Agencji. 

Postanowienia Umowy dotyczą Agencji Frontex oraz Skarbu Państwa. 

V. Sposób, w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie 

wewnętrznym 

Zakres spraw uregulowanych w Umowie jest związany z materią objętą 

przepisami m.in. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – w zakresie zwolnień Agencji z podatku, 

zwolnień członków personelu Agencji z krajowych podatków od uposażeń, 

wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Agencję oraz zwolnień personelu Agencji 

z podatku od towarów i usług z tytułu niektórych zakupów. 

W Umowie przewiduje się także, że członkowie personelu Agencji mają prawo, 

w ciągu 12 miesięcy od momentu powołania na stanowisko w Agencji, do przywozu 

z państwa ich ostatniego miejsca zamieszkania lub z państwa, którego są obywatelami, 

ze zwolnieniem z cła, podatków oraz wszelkich podobnych należności o charakterze 

pośrednim, a także bez zakazów i ograniczeń, mebli i przedmiotów osobistych, w tym 

pojazdów silnikowych przeznaczonych do ich osobistego użytku. Mają oni też prawo 

do wywozu, przez okres 3 lat od daty ustania zatrudnienia w Agencji, ze zwolnieniem z 

cła, podatków oraz wszelkich podobnych należności o charakterze pośrednim, a także 

bez zakazów czy ograniczeń, wszelkich mebli i przedmiotów osobistych, w tym ich 

prywatnych pojazdów silnikowych.  

Dodatkowo członkowie personelu Agencji zatrudnieni na okres 1 roku lub dłużej 

są uprawnieni do zwolnienia z podatku od towarów i usług z tytułu zakupu 

w Rzeczypospolitej Polskiej mebli oraz przedmiotów użytku domowego, z wyjątkiem 

towarów akcyzowych do prywatnego użytku osobistego w Rzeczypospolitej Polskiej, w 

ilościach niehandlowych, w czasie pierwszego podjęcia zatrudnienia w Agencji, jeżeli 

wartość zakupionych towarów przekracza 500 PLN na jednej fakturze. Zapłacony 

podatek od towarów i usług będzie zwracany do kwoty 20 000 PLN, z wyjątkiem 

podatku zapłaconego w cenie pojazdów silnikowych. Członkowie personelu Agencji, 
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zatrudnieni na okres 1 roku lub dłużej, są także uprawnieni do zwolnienia z podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego od zakupu w Rzeczypospolitej Polskiej 

jednego prywatnego pojazdu silnikowego na jednego członka personelu, raz na 3 lata w 

okresie zatrudnienia w Agencji. Wyłączeni z wskazanych przywilejów (uprawnienia do 

zwolnienia z podatku od towarów i usług z tytułu zakupu w Rzeczypospolitej Polskiej 

mebli oraz przedmiotów użytku domowego oraz uprawnienia do zwolnienia z podatku 

od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od zakupu w RP jednego prywatnego 

pojazdu silnikowego) są obywatele polscy oraz osoby posiadające prawo stałego pobytu 

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Odmiennie w stosunku do przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty jest uregulowana także kwestia refundowania kształcenia dzieci pracowników 

Agencji (art. 14 Umowy). Dodatkowo w Umowie Strona polska zobowiązała się do 

podjęcia działań zmierzających do zapewnienia, że w Warszawie zostanie utworzona 

Szkoła Europejska lub akredytowana Szkoła Europejska, w celu zapewnienia 

kształcenia dla dzieci personelu Agencji. 

Członkowie personelu Agencji korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego 

w odniesieniu do dokonywanych przez nich czynności służbowych, w tym 

w odniesieniu do wypowiedzi ustnych i pisemnych (immunitet ten zachowuje swoją 

moc także po zaprzestaniu pełnienia funkcji), natomiast osoby zajmujące stanowiska 

wymienione w załączniku nr 2 do Umowy korzystają z przywilejów i immunitetów 

właściwych przedstawicielom dyplomatycznym, zgodnie z Konwencją wiedeńską 

o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r., co wpływa na odpowiednie przepisy karne 

i cywilne. 

VI. Środki prawne, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania Umowy  

 Wejście w życie Umowy spowoduje konieczność dostosowania odpowiednich 

przepisów wykonawczych dotyczących kwestii podatkowych, gdyż obecnie 

obowiązujące przepisy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) nie przewidują 

przywilejów przyznawanych Umową dla personelu Agencji Frontex. 

VII. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową 

Umowa dotyczy spraw określonych w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja 
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wymaga ustawy), związanych z przywilejami podatkowymi Agencji i jej pracowników, 

które są uregulowane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawie z 

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, kwestii immunitetów personelu Agencji 

Frontex i ich odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz kwestii refundowania kosztów 

kształcenia dzieci pracowników Agencji, uregulowanych odmiennie w stosunku do 

przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Ponadto Umowa dotyczy spraw określonych w art. 89 ust. 1 pkt 4 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z zapewnieniem nieruchomości pod przyszłą 

siedzibę Agencji (art. 10), refundacji kosztów kształcenia dzieci pracowników Agencji 

Frontex (art. 14) oraz szeroko rozumianych przywilejów fiskalnych (art. 12), co będzie 

skutkowało obciążeniem państwa pod względem finansowym. 

Z uwagi na powyższe, w związku ze spełnieniem przesłanek określonych 

w art. 89 ust. 1 pkt 4 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, związanie 

Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową Umową nastąpi w trybie ratyfikacji 

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 

14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z późn. zm.). 



Załącznik nr 1 

Koszty związane z funkcjonowaniem Agencji: 
–  koszty kształcenie dzieci pracowników Agencji (MEN) 
–  koszty zwolnień fiskalnych Agencji i jej pracowników (MF) 
 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. Łącznie za lata 

2017–2023 
Koszty 
kształcenia 
dzieci 
pracowników 
Agencji – 
100% 
dotychczasowi 
uczniowie, 
pułap 
finansowania 
35 000 dla 
nowych (przy 
założeniu, że 
Szkoła Europ. 
powstanie od 
2022 r. ) – 
z pracownikami 
delegowanymi1 

9 506 226 10 957 574 12 464 133 14 605 626 16 952 120 16 104 514 15 256 908 95 847 101 

Zwolnienia 
podatkowe 
(służbowe i 
prywatne)23 30 183 400 31 578 990 33 803 185 48 229 194 53 602 703 47 341 863 48 691 741 

 
 
 

293 431 076 
Łącznie 39 689 626 42 536 564 46 267 318 62 834 820 70 554 823 63 446 377 63 948 649 389 278 177 

                                                           
1 Dane przekazane przez MEN. 
2 Dane przekazane przez MF. 
3 Załączone wyliczenia nie uwzględniają ewentualnych zwrotów podatku VAT, które mogą nastąpić w trakcie prowadzenia przez Agencję Frontex prac budowlanych przy 

przyszłej siedzibie Agencji. 



Załącznik nr 2 

 

Zestawienie kosztów związanych z funkcjonowaniem Agencji Frontex w Polsce 

 

Koszty – kształcenie dzieci w latach 
2017–2023 

95 847 101 

Koszty – zwolnienia podatkowe w 
latach 2017–20234 

293 431 076 

Koszty – nieruchomość oraz koszt jej 
przygotowania pod budowę 

93 403 640 

Łącznie  482 681 817 PLN (ok. 110 mln EURO5) 
 

                                                           
4 Załączone wyliczenia nie uwzględniają ewentualnych zwrotów podatku VAT, które mogą nastąpić w trakcie prowadzenia przez Agencję Frontex prac budowlanych przy przyszłej siedzibie Agencji. 
5 Według kursu średniego NBP z dnia 17 stycznia 2017 r. (1 EUR = 4,37 PLN). 



Umowa w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją 
Straży Granicznej l Przybrzeznej(Frontex) 

Rzeczpospolita Połska, zwana dalej "Stroną polską" oraz Europejska Agencja Straiy 
Gr;micżnej i Przybrzeżnej (FrontexL zwana dalej uAgencją'', zwane dalej Wspólnie 

11Stronarni", 

uwz:ględnjając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 
14 wrzE:1śnia 2016 r. w spraWie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz 
~mieniające rotporządzenie Parlamentu. Europejskiego i Rady (UE} 2016/39~ 

i uchylające rozporzą.dżenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady! 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WĘ~ zwane dalej 

11 rozporządzeniem w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej", 

w szczególnośCi jego artykuły 56-59, 

zważywszy, że: 

(1) artykuł 58 ustęp 1 rozporządzenia w sprawie Europej~kiej Strąży Granicznej 
i Przybrzeżnej stanowi~. że Regulamin pracowniczy urz.ędnlkow Unii EuropejskieL 
zwany dąlej ;~regulaminem pracowniczym'~ i waru.nki zatrudnienia innych 
pracownikaw Unii Europejskiej, zwari'e dalej "warunkami zatrudntenia11~. określone 
w roz.porż,ąct~eniu Racly (EWG, Eurątom, E:WWiS) nr 259/68, or<:~z zasady przyjęte 
wspólnie przez instytucje Unii odno~nie do stosowania regulaminu pracowniczego 
l warunkÓw zatrud-nienia stosuje się do pracowników A~encji;. . . . 

(2} artykuł 59 rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
stanowi, że Protokół nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, 
zw<:~ny dalej "Protokołem nr 7"., ma zastosowanie do AgencJi i Jej pracownikóW; W 
konsekwencji, Umowa między Rządem Rzettypospoiitej Polskiej a Wspólnotami 
Europejskimi, wdrażająca Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot 
Europejskich, podpisana w Brukseli dnia 13 kwietnia 2005 roku, zwana dalej 

11Urilową wdrażając<(, także żnajduje zastosoWanie do Agencji i jej pracowników; 

{3) na potrzeby stosowania Protokołu nr 7 należy uzgodnić qodatkowe przepisy 
admini.stracyjne, w interesie ;zarówno Agencji, jak i Strony polskiej; 

(4) decyzja Rady 2005/358/WE z dnia 26 kwietnia 2005 roku wyznaczająca siedzibę 
Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 

Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej wyznaczyła Warszawę jako 
siedzibę Agencji; 

(5) Poro-zumienie między dyrektorem wykonawczym Agencji a Miniśtrem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Strony polskiej w sprawie siedziby oraz innych spraw 
związanych z funkcjonowaniem Agencji w Rzeczypospolitej Polskiej zostało 

podpisane dnia 26 marca 2007 roku; 



(6) Protbkoł nr t W szćzególhośd jego artykuł U~~ wskatuje, i e W celu stósov-ra.nia tego 
Protokołu instytucje Unii współpracują z właściWymi właclzami danych państw 
członkowskich; 

Artykuł 1 

DefiniCje 

1. Wstelkie-odniesienia do Unii lub dO instytucji Unii w Protokole nr 7 należyrozumieć 
jako: odniesienia do Agencji, z wyjątkiem odniesień w artykule ~i ostatnie wyStąpienie, 
artykule 11, trzecie wystąpienie; artykule 13, pierW:sże i piąte wvstąpiehle, oraz 
artykułów 16 i20. 

2. Wszelkie żaWarte W Protokole nr 7 Odniesienia do urzędnikewl inryych pra<:owników 
Unii i1alezy rozurńrecfaRó oonies\enia do persarielu Agenc}1, . - . . .. . .. . . . -- . 

3. Personel Agencji składa się z: 

a} pracowników etatowych, to jest personelu Agencji podlegąjącego regulaml'nowi 
pracowniczemu lub warunkom zatrudnienia; ur.zę<;lnik(iw; pratownik.óW 
tym-czasowych i pracov.vnikówkontraktPW\'(:h; 

h) odcłele_gowanych ekspe-rtów krajowych, to jest personelu oddelegowanego do 
pracy wAgencji przez państwa członkowskie i kraje stowarzyszone w ramach 
Sc:hengen, innYch nii członkowie -u~spotów, o których moy.La w artykule 2 punkt 8 
rozporządze'nia w sprawie EuropejskiejStraży Grani~znej i Przybrzeznęj. 

4, Dla celów nin1ęjs~ej Umowy cżłonkarni rodziny są osoby wymienione w artykułach 
l i 2Załąc:tnika Vil do regulaminu pracowniczego. 

Artykoł2 . 

Status, pr~wny 

1. Zgódnie z artykułem 56 ustęp 2 rozporządzenia w sprawie Europejskiej Str(lży 
GranicznejJ Przvb:rZe:fnej Agericja korzysta ze zdolnośCi , prawneJ w nąjs~ersz.yr:n )ta kresie 
p.rzyżnawanym osobom prawnym zgodole z prawem Rzeczypospoli~ej Polskiej. Może 
ona, w szczególności, nabywać lup zpywąć mienię ruchome i nien.Jchomości oraz być 
stroną postępowań sądowych. 

2, AĘ~ncja jest reprezentowana przez dyrektórawykonawcżego. 



Artykuł 3 

Immunitet, niętykalnośći komunikacja 

1. Zgodnie artykułem 1 Protokołu nr 7 pomie~zczenia i. budynki Agencji' są nietykąlne. 
Nie podlegają rewizjom, rekWizycjom, konfiskacie, wywłaszc;zeniu lul:> jakiejkolwiek 
formie zajęCia. Mienie i aktywa Unii nie podlegają żadnym środkom przymusu 
administracyjnego lub sądowego bez upoważnienia Trybunału Sprąw!edliwości Uhii 
Europejskiej. 

2. W związku ~• powyższym, żadna z. osób upoważnionych do wejścia t')a dowolny teren 
na mocy priepiS:ów prawa nie może korzystać z tych uprawnień w odnies.ieniu do 
pomieszczeń i budynków Agencji, chyba że otrzymała zgodę wydaną przez. c:fyrektora 
wykonawczego lub w jego imieniu. 

3. Strona polska podejmie wszelkie działania, jakie mogą być konieczne, aby 
zagwarantować, że Agencja nie zostanie pozbawiona żadnej części swych pomieszczeń 
i budynków bez Wyrąznejzgody dyrektora wykonawczego. 

4. Zgodnie z artykułem 2 Protoko.łu nr 7 archiwa Agencji~ J<łk również Wszystkie 
dokumenty i dane nalężące do Agencji łub przez nią przechowyWane~ S(} nietykalne. 

5. Zgodnie t artykułem 5 Protokołu nr 7i w celu komunikacji słuzbowej l przekazywania 
wszelki.ch dókumentówi Agencja korzysta z przywilejów przvznawanych przez Stronę 
polską misjom dyplomatycznym. żadna korespondencja słl!żbowa skierąwana do 
Agencji łub członka personelu Agencji, ani żadna wiądqmqść wycho.dząca z Agencji, 
w dowolnej formie i za pornocą dowolnych śroąkóW przekazuJ. nie mog,ą być 
przedmiotem jakichkolwiek ograniczeń, ani nie może zostać o<;~ruszony ich poufny 
charakter. Ochrona ta obejmuje w sżczególności publikacje, treści publikowane 
w Internecie) taś.my i dyski magnetyczne i optyczne, zdjęcia} filmy lub jakiekolwiek ińne 
zapisy wizualne lub dźWi~kowe. 

Arty~Lił 4 

zwolnienie Agencji z podatków 

1. Zgodnie z artykułem 3 Protokołu nr 7 Agencj(l jest zwolniona z wszelkich krajow.ycn, 
region.alnych i gminnych podatków bezpośrednich oraz z wszelkich opłat 
administracyjnych związanych z pomieszczeniami, których jest właścicielem lub które 
wynajmuje; z podatków zwolnione są także jej aktywa, przychody i ihne mienie. 

2. Zgodnie z artykułami 2 i 3 Umowy wdrażającej Agencja jest zwolniona z wszelkich 
krajowych 1 regionalnych lub gminnych podatków pośredniCh oraz podatków od 
sprzedaży związanych z dostawą towarów i usług (w tym ze zuzyeiein gazą energii 
elektrycznej oraz paliw dowolnego rodzaju) do uźytku służbowego Agencji. 

3. Strona polska stosuje te same zasady i procec!ury, któ.re mają zastqsowanie wobec 
instytucji i organów Unii Europejskiej mających swqją siedzibę lub przedstawicielstwo na 
terytorium RzeczypospolitejPclskiej .zgodnie z Umową wdrazającą. 



Artykuł S 

Cła, import i eksport 

t. Zg9dn.!e z artykułem 4 Protokołu nr 7 Agencja jest zwolniona z wszelkiCh ceł, zakazów 
i ogrankteń. przywozowych i Wywozowych w stosunku do towarów przeznaczonych do 
jęj u~ytkustuzbocwe,go .. 

2. Towary przywtezionew te h sposób nie mogą żostać zbyte, odpłatnie lub hleodpłatnie, 
na terytorium Rzeczyppspolitęj Polskiej lub na rynku wewnętrznym, chyba że na 
warunkach zatwierdzonYch przez Stronę polską. 

3. Agencja jest także zwolniona z wszeJkich ceł~ zakazów i ogranitzeń przyWozoWych 
i wywozowych w odniesieniu do swpic.h publikacji. 

Punkty kóntaktowe 

1. W celu ułatwlenia wspQtpracy Agencji ż administracją publiczną Rzeczypospolitej 
Pdlskiej, zostąoą usta:nowione punkty kontaktowe w odpowiednich urzędach 
(w $ząeg!)lno~d: urząd skarbowy, urząd ceiny, Policja),. jezeii Strony umają to za 
k,<mieczne. 

2. StrOna polska przekaz.IJje Agencji listę punktów kontaktowyC:h to nqjrruiiej raż na 
12 mi~sięcyod dnia vvejścią w żyde ni_niejszej U !:noWY• 

Artykul7 

Poczta dyplomatyczna 

OficjalnFJ kote:$ppndencja Agencji jest nietYkalna. Artykuł 27 Konwencji Wiedeńskiej 
o stO$Urtk<:JCh dyploitiatycznych, sporządzonej dhia 18 l<wiethia 1961 roku, stosuje się 
odpowiednio. 

Artykuł s 

_Po.jazdy Ag_en~jl 

l. Agencja jest zwolniona z wszelkich podatkówi cęł orąz ograniczeń w imporcie
dotyczących pojazdów i innego wyppsażęnia tecrnicznęgq, przeznęt?.on:vch do jej 
użytku słi:Jz_bowęgo, oraz częsd ząmiennych d,o nic[!. 

2. PoJazdy przeznaczone do użytku służbowego Agencji zostaną zarejestrowane zgodnie 
.z: zasadami rejestracji pojazdów, z których korzystają misje dyplomatyczne 
akredytowane w Riecżypospoiitej Poiskiej. 



3. Agęncją może ?Wobodnle dysponować wyżej wymienionymi pojazdami po upływie 
trzech lat od ich nabycia lub, w przypadku importu, dopuszczenia do swobodnego 
obrotu w Polsce1 beż żadnych zakazów łub ogranicżeń, jak też bez ceł lub innych opłat 
l podatków. 

Artykuł9 

Wjazd i pobyt 

l. Strona polska podejmuje wsze.lkle właśCiwe środki w cełi..J \.i .. możliwienia wjaż(:hi, 
pobytu i wyjazdu z jej terytoriwn następujących osób} niezal~żnie od ich. 

obywatelstwa: człcmków zarządu Agencji, członków personelu AĘe.ncji, wraz 
z członkami ich rodzin, ą ta_kże wszystkich osób zaproszonych pp:ez Agencję. 

2. Jeżeli dla osób, o których mowa w ustępie 1, wymagane są wizy lyb inne 
niezbędne zezwolenia, zostaną im one wydane bezpłatnie i w możliWie 

najkrótszym terminie. Agencja powiadamia Stronę polską o Wt1ioskach wizowych 
przed ich złożeniem w oppowiednich polskich konsLilc;itach. 

3. Zgodnie z artykułem 11 {b} Protokołu nr 7 członkowie personelu Agencji oraz 
członkowi.e ich rodzin nie podlegają żadnym ograniczeniom imigracyjnym i są 
zwolnieni z formalności związanych z rejestracją cudzoziemców. Specj~lne 

dokumenty, o których mowa w artykule 15 ustęp 2, wyda'}Jane przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospqlitej Polsk:iej, są równoznaqne 
z wypełnieniem wszystkich formalności związanych z reję$tracją cudzoziemców 
na terytorium Rz.ęczypospqli~ej Polskiej. 

Artykuł 10 

Siedziba Agencji 

l. Strona polska przeniesie do końca 2017 roku na Agencję, zgodnie z prawem polskim, 
własność gruntu określonego w załączniku l do niniejs,zej Urnowy, zlokalizowanego 
w Warszawie przy uL Racławickiej 132,w celu wybudowania siedziby Agencji. 

2. Strona polska zapewni, ze do końca 20:1.8 roku grunt o ktorym mowa w ustępie 1, 
będzie prżygotowąny dla Agencji w celu wzniesienia tam budynku (budynków) 
stanowiątego siedzibę Agencji, zgodnie z prawem polski ni, co óbejmyjew szcze-gólnoścl 
oczyszczenie, uprzątnięcie i przygotowaniepod budowę. 

3. Strona polska zapewni wszelkie niezbędne do użytkowania przyłącza na gruncie, 
o którym mowa w ustępie 1, oraz do budynku (budynków}, o którym mowa w ustępie 2, 
w tym energii elektrycmej, wody, gaz!..J, kanalizacji i telekomunikacji. 

4, Agencja zobowiązuje się do zaplanowania, żąprojektowania l buoowy, ną własny 
koszt, na gruncie, o którym mowa w ustępie 1, oraz zgodnie i prawem polskim, budynku 
{budynków) siedliby Agencji, o którym mowa w ustępie 2. 



5. Stro"':. polska ~pę\1\'ni Ągertcji wsparcie prawne~ tech.nit~oe, ad~iniS\facv!n; ora< l 
w zakre::.te bet:plęqenstwa, w celu uzyskama. ~p.ozw01en1a na puqowę, r mnych 
niezbędnych cfeGyzji ącłministracyjliych, w tylli kóriiecznych zmian w zągospodarowaniu 
przestrzenn_ym gruntu~ o którym mowa w ustępie l, w ce.lu wybudowania budynku 
{bup_yn~ów) siedziby oraz przygotowania odpowiedniej dokumęntacji w tym zakresie. 

. . 

6. Koszty usług świadczonych przez podmlotvtrzecie~ niezbędnych dla funkcjonowania 
siedziby Agencji, są ponoszone przez Agencję. Zwolnienia podatkówe stosuje się zgodnie 
z artykułem 4. 

7. W przypadku zaprzestania Wykorzystywania gruntu i o którym mowa w ustępie i jako 
sieqziby Agencji, albo nierotpoczęcia budoWy w dągu pięCiu lat od dnia, w 'którvrn 
decyzja ę pozwprenitl na budowę, dotycząca wzniesienia budynku (bąc:Jynków) na 
gr!lnde, o· k;tp.rym mowa w l]stępl'e 1, stała się ostatecznai Ągencja przeniesię _l~~iłąsrtość 
tęgo gruntu i ewentualnego budynku {budynkóW) na rt~fZ S~aibu Panstwa 
Rtectypospolitej PolskH~J. Prieniesienie własności .gruntu n~stępuJe bęzpłatrtje, 
natoruląst Strona. Polska -zwróci Agencji wartość. wszelkićh istniejących budynków, 
ustaloną według Jch stanu na ~zień przeniesienia, Wartość ta zost~mie Qstalona 
-ooieRt-ywriie --przeiWspólnle-~wyznaczoną ~stronę· - frzec[ą::-zgodnie ze-zwykfą- praktyką-

rynkową' 

Artykuł 11 

Bezpiec;teństwo Ągeocji. 

1, Agencja przyjmuje swój wewnętrzny regulamin 1 procec;lury niezbędne. do 
zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania porząc:Jku wewnątrz budynków i innych 
pomieszczen~ z których korzysta. Agencją może, w szczególności. odmowić wstępu . do 
zajmowąnych przez siebie budynków lub innych pomieszcżeń, lub wydalić z nich 
wszystkie osoby uznam~ zą niepożądąne: 

2. Agencja może. zatrudnić pratownikóvJ ochrony w . cąlu ząpewnienii;l bezpieczeństwa 
, swym obiektom? majątkowi, informacjom, pE;rsor~e.ląwi· i odwiedzającym, Noszenie 

broni palneJ przez strazników i prac0wnikpw ochrony podlegą pr;~ęp.isorn prawa 
RZ.eczypospolltej Polskięj i wymaga pprzedniego zezwolenia W:ydanęgo przez Stronę 
polską. ·1 

3. żaden fvhktjónariusz publiczny Strony pols.kiej niema prawa węjsć nateręn Agencji 
bez uprzedniej zgody Wydanej przez dyrektora wykon;awczego Agencji lub jego 
upoWażlliOnego przedstawidęlą. Taką zgodę uznąję si.ę za wyqąną \N przypaąkq pozaru 
lub innych klęsk zywiołowyc;h, kt.óre mogą stanowic zagrozenie dfa zdrowia 
i bezpieczeństwa pubficznego. 

4; Ną Wniosek dyrektora wykonawczego Strona polska udziela Agencji pomocy w celu 
zapeWriienif! b~ipiecżeństwa i porządku wewnątrz budynkow w innych 
pomieszczeniach, z których korzysta Ag_encja1 oraz na terenie z.najcJującym ,?ię w ic;h 
hezp.osrednirn sąsiedztwie. Agencja może; w szczególnosd, z:wróc;ic się do 'Strony 
póJskiej o podjęcie niezbędnych kroków w cęlu ząpew11ięni'a lub przywrócenia 



l bezpieczeństwa i porządku wewnątrz budynków i w innych pomieszczeniach; z których 
korzysta; oraz na terenie znajdującym się w ich bezpośrednim sąsiedztwlei w celu 
zapewnienia personelowi i osobom odwiedzającym bezpiecznego dostępu do 
pomiesżczeń. 

5. Strona polska zapewnia ochronę mieJsca zamieszkania dyrektora wykonawczego 
i zastępcy dyrektora wykonawczego na. zasadach nie mniej kor~ystnych niż te, które 
obowiązują w stosunku do akredytowanych .szefów misji dyplomatycznych i ith 
zastępców. 

6. Strony informt;tją się nawząjem o wszystkich zdarzeniach, które mają wpływ ria 
be.zpieczeństwo personelu] osób odwiedzających Agencję oraz budynków i innych 
pomiesżtzen Agencji, W szczególnośCi Strony mianują osoby odpowiedzialne za 
nawiązanie i prowadzenie takiej współpracy oraz przekazują sobie nazwiska tych osób 
i informacje o pełnionych przez nie funkcjach. 

Artykuł 12 

Pr;zywileje i immunitety personelu Agencji 

l. Cżłonkowie personelu Agencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) zgodnie z artykułem 11 litera a Protokołlł nr 7 korzystają z immunitetu 
jurysdykcyjnego w odniesieniu do dokonywanych przet siebie czynności sJuzbowych; 
w tym w odniesieniu do wypowiedzi ustnych l pisemnych; l.mmunitet ten zachowuje 
swoją mocta~że po ~a przestaniu pełnienia fUnkcji; 

b) zgodnie z artykułem 12 Protokołl! nr 7 zWolnieni śą .z krajowych podatków od 
dochodów, wyna~rodzen i dodatków wypłacanYch prżez Agencję; 

c) zwolnieni są, w odniesieniu do dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych 
przez Agencję, z wszelkich obowiązkowych składek na rzecz krajowego systemu 
ubezpieczeń .społecznych, bez uszczerbku dla postanowie,ń regulaminu 
pracowniczego oraz warunków zatrudnienia~. Tym samym nie są oni objęci krajowym 
prawem ubęzpieczeń społecznych, chyb.a że dobrowolnie przystąpią do kraJowego 
systemu ubęzpiec4eń społecznych. To samo postanowienie stosuje . się do członków 
ich rodziny, chy.bą że są zatrudnieni w Rzeczypospolitej Polskiej ptzei pracodawcę 
innego niż Ągencja łub otrzymują świadczenla z zakresu ubezpieczeń społecZnych od 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

d) mają prawo, w ciągu 12 miesięcy od momentu powołania na stanowisko w Agencji, 
do przywozu z państwa swojego ostatniego miejsca zamieszkania lub z państwa; 
którego są obywatelami, ze zwolnieniem z cła, podatków oraz wszelkich podobnych 
należnośCi o charakterze pośrednimi a także bez zakazów l ograniczeń, mebli 
i przedmiątów osobistych, w · tym pojązdów ~i! nikowych przeznpczonyth do i<;,h 
oJ;obistego użytku, 

Poza sżcżególnymi przypadkami uzasadnionymi okolicznościami, związanymi 

z ważnym interesem służby, zwolnienie zostanie przyznane w odniesieniu do mienia 



posl~rdanęgq ll1b ljiywanego przez członków personelu co najmniej 6 miesięcy 
popr3ę4f~Ją~ych _ptzes~ecjl_ęl1ie..:c _ 

Pon(łdtQ, poza szczególnymi przypadkami uzasadnionymi o.kolicznosciaml 
związanymi z ważnym interesem służbyj dotyczącymi przesiedleni~ uprawnionego 
ciłótika personelu w celu podję_cia pracy w Innym państwie, żadne meble 
i-przedmioty osobiste pr-zywiezione -zgodnie z niniejszą-literą nie -mogą..:być- zByte, 
używane przez inną osobę niż członek rodziny a_ni używane do celóWTnnych nii te, 
dla których pierwotnie przyzn~no zwolnienie od naleztiOśGi celnych .i pod~tkowych, 
chyba że liPłvnąt .okres ti2 miesięcy od ·dnia. ptzywozu,_ a_! bo należności podatkowe 
i celnezostały !Jisz.q:one, 

Z~ qi~?czenię należności podatkowych i celnych na skutek takiego zbycia rzeczy lub 
jej qżycia prżez qsoby trzeCie odpowiedzialny jest nabywca mebli i pr.zedmio~ów 
os.objstych, w tym pojazdów silnikowych; 

e} mają prawo do wywozu, przez okres trzech lat od' -do.ia ustan'ia zątrudnięnia, 
w Agencji, ze zwolnieniem z da, podatków oraz wszelkich podobnych nafezności 
o charakterze. pośrednim; a t<1kże bez zakazów czy ograniczeń, wszelkich mebli 
tprzedmiotówoso!Jistyeł"l, w4ym ieh-prywatnych po}Cłzdow7silnikowych:;- · -- -----

2. Cztor,kow!e personelu Agencji zatrudnieni na stanoV'.iiskach wymi·enionych 
w z~łą(;żniku nr 11 .do niniejsiej Umowy, .ich małżonkowie i niepozostające 
wstos.1mkv matzMskim dtied ponhH:jLl roku . żyde lub poniżej 25toku zycia-- jeżeli 
są :studentami -stUdiów w polskim systeh:He szkolnictwa wyższegó, co zostanie 
potwi'erdzone odpowiednim dokumentem, i pozostająwewspólnym gospodarstwie 
domowym z członkiem personelu Agencji - korzystają, w uzt;.~pełni:ęnju przywilejów 
f imrn:unltetów, o których mowa w ustępie 1, z przywilęjt)w i irnrnunit.et.ów;wyłąc:ten 
i ułatWień przyznanych przedstawicięłom dyplorirątycznym akrędytowanyrn 
w f{~eczypo_spoJltej Polskiej ~godnie: Z: Konwencją Wiedeńską o stosunkach 
dyplomatycznych, sporządzoną dnia 18 kwietni'a 1961 r. Osoby te korzystają 
t przywilejóW> immunitetów, Wyłączeń i u_tatWień, }~żęli nie są obyWatelami 
R-zetzypospolitęj PolskieJ łub hie posładają prawa stałegO p"opYfli w Rzeczypospolitej 
Polskiejj ·z wyjątkiem podatków dochodowych., bez ~szcierbku dla ustępu 1 lit. b. 
Agencj~ prze.kaZUje Stronie polsklej i reguł~rh1e aktUa'ti:zuje listę_ naiwisk wylej 
wymlenionvch t-złonków personelu. W przypadku wewnętrznych zmian 
organizatyjnych W Agencji; zafącżnik nr 11 dO niniejszej Umowy może zostać 
dostosowany rodpowiednia uaktualniony poprzez wymianę not werb~lnych między 
Agentją a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej PolskieJ, 

3. lmm!Jni~gtjurysdykcvJov nie ()qejmuje; 

ą) wykroqęn i prtestęp~tw drągowych ·popełnionych przez tztooka personelu 
Agęncji Juhąfonkajego rodziny, 

b) powództwa cywilnego ski~rowanego przez osobę trżecią z _p_owodu szkody 
wyrżądzonej na skutek wypadku spowodowanego przez pojazd, który stanowił 
własność członka personelu Agencji lub tzłOhka jego rod-ziny lub był prowadzony 
ptzei nich lub w ich imieniu. 



4. Poza postanowieniami ustępów 1 i 2 członkowie personelu Agencji, zatrudnieni na 
okres 1 roku lub dłuzeL są uprawnieni do zwolnienia z podatku od towarów i usług 
z tytułu zakupu w Rzeczypospolitej Polskiej mebli oraz przędmiotów użytku 

domowego, z wyjątkiem towarów akcyzowych, do prywatnego użytku osobi~tego 
w Rzeczypospolitej PolskjeJ, w ilościach nieh!]ndlowych, w_ c:zas.ie pierwszego 
podjęcia zatrudnienia w Agencji, jeże!\ wartość zakupionych towarpw przeKracza 500 
PLN {włączając w to podatek od towarów i usług} na, jednej fą:kturże. Zapłacony 
podatek od towarów i usług zostanie zwrócony do kwoty 20 000 PLN, z wYj~tkiem 
podatku zapłaconego w cenie poja~dów silnikowych. Kwota 20 000 PLN podlega 
waloryzacji na zasadach określonych w załączniku nr III do niniejszej Umowy. 

Zwolnienie z podatku od towarów i usług stosuje się przez okres 12 następujących 
po sobie miesięcyw okresie dwóch lat od podjęcia zatrudnienia w Agencji. 

Zwolnienie z podatku od towarów i usług stosuje się także do członków p_ersonelu 
Agencji, którzy zostali' powołani na stanowisko w Agencji nie wcześnieJ niż rokPrzed 
wejściem w życie niniejszeJ Umowy, przez okres 12 nąstępujących pq sobie miesięcy 
w okresie 2. łat od dnia wejścia w życje niniej$Z:ej Umowy. 

5. Poz9 postanowieniami ustępów l, 2 i. 4, członkoWie , personelu Agencji, zatrudnieni 
na okres roku lub dłużej~ są uprawniEmi do zwolnienia z podatku od towarów i usług 
oraz podatku akcyzowego od zakupu w RzeczypospOlitej Polskiej jednego 
prywatnego pojazdu silnikowego na jednego członka persOnelu, raz na 3 lata 
w ·ókfesie zatrudnienia w Agencji. 

Zwolnienie stosl!je się pod warunkiem; że w okresie trzech lat od nabyCia pojazd 
silnikowy nie będzie zbyty} używany przez inną osobę niż <:zł()nek rodziny lub 
używany do innych celów niż te, cHa których pierwotnie przyznano zwoln!e(1ie 
podatkowe. Po upływie tego okresu pojazd może być zhyty n.a rzecz jakiejkolwiek 
osoby bez ograniczeń, czy konieczności ząpłaW jakiegokolwiek podatku czy 
należności celnych. Zwolnienia z podatku od towarów i usług i akcyzy nie stosuje się 
do zakupu pałiwa i części zamiennych do pojazdów silnikowych. 

6. Obywatele polscy oraz osoby posiadające prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej 
Połskiej są wyłączeni z przywilejów, o których mowa w ustępach 4 i 5. 

7. Strona polska zwróci wartość podatku od towarów i usłl!g i' akcyzy zgodnie 
z procedurą okreś:loną w przepisach prawa krajowego w odniesieniu c;Jo towarów 
podlegających zwolnieniu zgodnie z ustępami 4 i 5. 

8, W przypadku ustania zatrudnienia w Agencji Wcześnrej niż rok od podjęcia 

zatrudnienia w Agencji i otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług 

w odniesieniu do zakupów dokonanych zgodnie z ustępami 4 i 51 otrzymana kwota 
zwrotu podatku podlega zwrotowi. 

l 



Artykuł13 

zarząd 

Wynagrodzenia~ honoraria. l inne śwladcze.nia wypłacane przeż Agencję na rzecz 
członkó..w zarząd\.! ,są zwolnione z krajowych podatków i składek na ubeZpieczEmie 
społeczne. 

Artykuł14 

l(sz.tałcenie europejski.ew Watsżawie 

.1. Strona polska zap.ewnia kształcenie dzieCi personelu Agencji we wszystkich typ~ch 
szkot publicznych. 

2. Strona polska podejmie dziatar:tia .zmierz?jące do z:apewnienia; że w Warsz;JWie 
!e.sta_!l}~ .. ~t_wQ~2_1]~ s_~k2ł_a _ Ę~!~p:ej:ska, sto?.·P~l),i~: J!2 _ post_ano~LeA_ ~gnwę_~C1i 
o statucie Szkół: Eurqpejskich, ?Porżąchonej w LLik~empurgu dnia 21 c::zerWta 1994 L,. 

lub akreqyt_owana szkota EL!ropeJsk~ stosowni.e do P.rzępi:;ów Rady ZarządzaJącej 
Szkół :E4ropęjsk!d1 w zakresie akredYtoWanych szkół europ.ejskkh1 w celU 
ząpewnien i a ksztąłcęnią dla d?ied p:ersoneluAgen(:Ji. 

3~ Do c;;zą$U. l.ltWorż.enici w pełni funkćjonalnęJ Sżkoły Europejskiej lub akredytowartej 
SikołyEuróp.ejskiejw 'Wars:Za\.vie, Strona poiska: 

a) pokrywa koszty kształcenia (wpisowe i czesnę) d?ied persopelu Agen~ji 
nieposiadającego obywate.lstwt;J polskiego; które w dniu wejścia":" zycieniniejszej 
Umowy uczęszczają go szkoły,. w któręj językiem nąucząnia jęstjęzyk o.bcy; do 
ąząsu ·zakpńczenia npJ)klw tej szk9le; 

b) po~rvwa :kąszty ksżfałcerlia (Wpisowe .i ttesnę} dzieci personelu Agehqi 
niept>SiadaJątego opywątelstwą . polskiegoi które rożp6ć4ynają naukę w. sżkdle, 
w ktorej języ~lem hautzania jest język. obćyr w wVsokośd :do 35 000 PLN na 
jednego l,ICżnia W danym roku kalendarzoWym, dó czasu zakończenia nauki w tej 
szkol~~ Kwota ss ooo PLN podlega waloryzacji na zasadach określonych 
W :załączniku nr III do niniejszej OrimWy. 

4. Strona polska nadal pokrywa, zgodnie z ustępem 3, koszty kształcenia (wpisowe 
i czesne) dzied personelu Agencji nieposiadającego obywqtelstwą polskiegoJ które 
w dniu ut'Norzenia w .peł11i funkcjonalneJ Szkoły E~.ropejskjeJ lub akredytowanej 
Szk<;iły EuropejskieJ w Warga\Nie; uc~ęsz,cząJą do sz~oły, .wk~ór,ejjęzykiern naucżania 
jęStjęzyk obcy;. do cz.asu zakqńc:zenja nfll1ki.W tej s;zkole. 

s. Stróha p.olska pokrywa koszty kształcenia (wpisowe t czesne) dzieci personelu 
Agencji nieposiadającego obywatelstwa polskiego, tgodnie z ustępami 3 i 4, na 
podstawie. faktur· lub innych dokumentów szkolnych potwierdzaJących poniesione 
koszty .ksztaken ia. 



6, Strona polska, na uzasadniony wniosek Szkoły Europejskiej lub akredytowanej Szkoły 
Europejskiej, podejmie działania mające na celu zapewnienie szkole ochrony 
odpowiedrtiej do stopnia .zagrożenia. 

Artykuł 15 

Powiadomienia o powołaniu na stanowiską,legitymacj~ 

1. Agencja informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 
o objęciu funkcji dyrektora wykonawczego; zastępcy dyrektora wykonawczego lub 
członka personelu, a także rezygnacji z tych funkcji. Każdego roku Agencja przesyła 
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wykaz nazwisk; 
stanowisk i adresów wymienionych osób, ze · wskązanjem daty rozpoczęcia , 

i zakończenia stosunku pracy. 

2. Dokumenty potwierdzające przywileje i immunitety członków personelu Agencji 
oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są wydawane 
ptzeż Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

AJ1ykuł 16 

U.bezpieczenia społeczne 

1. Agencja jest ~wolniona z wszelkich obowiązkowych skł;;~dek na ube~pieczenie 
społeczi'le w Rzeczypospolitej PolskieJ w stosunku do członkóW swego personelu 
i członków zarządu~ 

2~ Pracownicy etatowi korzystają z systemu zabezpieczenia społeC'żnego 

przewidzianego w regulaminie pracowniczym i warunkach zatrudnienia. 

3. Strona polska uznaje wspólny system ubezpieczenia chorobowego {JSIS) Unii 
Europejskiej. 

4. Eksperci krajowi oddelegąwani do Agencji korzystają 7. zabezpieczenia społecznego 
zapewnianego przez ich macierzyste państwa członk.owskie. 

Artykuł 17 

OQowiązek przestrzegania prawa polskiego 

Bez uszczerbku dla postanowień niniejszej Umow.yJ Protokołu nr 7 oraz irmych 
właściwych przepisów prawa Uriii Europejskiej? Agencja i członkeiwie jej personelu mają 
obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artykułem 41 
ustęp 1 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej dnia 18 
kwietnia 1961 r .• l 

l 
l 

j 



Artykuł l& 

Uchylenie Immuńitetu 

1. Przywileje i. immunitety wynikające z Protokołu nr 7 oraz niniejszej Umowy są 
przyznawane wyłącznie w interesie Agencji i Unii Europejskiej, a nie dla osobistych 
korzyśd poszczególnych osób. 

2; Zgodnie z ąri:ykutem 17 Protokołu nr 7 dyrektor wykonawczy Agencji uchyla 
imrntinitet człol1k!:1 personęlu Agencji lub tzłonka jego rodziny~ jeżeli uzna1 że 
l!chyleriię immunitetu nie jestsprzeczne z interesem Agencji lub Unii Europejskiej. 

3. Zat'Ząd Agencji uchyla: irrrmunitet gyrektora wyk()nawtze~o Agencji lub członka jego 
rodziny jeżeli ufna, że u.chylenie immunitetu nie jęst sprzeczne ż h1tetesern Ąf~ericji 
lub Unii Europejskiej~ Ta sama zasada rna ząstosowani.e do .zastępcy dyrektora 
wykonawczegQ Ąge:ncjl !up członka.jegoro,:{żiliy, 

Ąrtykuł 19 

Rotstrzyganie sporów 

l; Wszelkie spory dotyczące interpret(lcji lub stosowania ninięjstęj Lirnowy będą 
rozstrzygane. ppprzez negocjacfe t konsulta~je beżpośrednio międ;ty Stronami, ktore 
óędą dążyć qo .uzyskania rożstrtygnię~ia w dągu' 60 dni robótżych. 

2. Spory, których nie rozstrzygnięto w spnsób qplsanv ·vv· \;!stępie l, t\liJM. być 
skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii EuropeJsł<iejprzez kąźc!ą ze Stron, p.o 
powiadomieniu drugi.ej Stronyi z dwumiesięcznym wyprzeqteiliemJ b zamiąrze 

skierowania-sprąwy 9o Trybunatu. 

Artykuł 20 

Postanowienia końcowe 

I. Niniejsza Umowa wchodziw iyci.e pierwszego dnia trz:eciego miesiącą na~tępująqegp 
po dniu otp~ymania póiniejszej z <;lw<)ch nptyfił<acji Stron o zakończeniu swoich 
wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w Z.yeie niniejszeJ Umpwy~ 

'2> Niniejsza. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony. 

3. Niniejsza Umowa mo ze zostać zmlehiona za obopplrią zgodą Stron. Zmiany wchodzą 
w życie zgodnie t treścią !JStępu 1 niniejszego artykułLJ1 chyba. że Strony uzgodnią 
inaczej. 

l 
l 
l 
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4. Kaida ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę przez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie 6 miesięcy oq dnia 
otrzymania powiadomienia, chyba że Strony uzgodnią inaczej. 

Do.r~e- q ~ 'l_ o l ł Podpisano w· ............................................ dnia ............ ~ ....... ~, ...... ,.. ........... ; •. ; .. [ .. w dwóch. 
egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim; po jednym egzemplarz:u dla 
każdej ze Stron, przy czym obie wersjejęzykowe są jednakowo autentyczne. 

~ 
W lmit~zeczypospolitej Połskiej W imieniu Europejskiej Agę n ej{ 

Straży Granicznej i Przybrzęz'nęj {Frontex) 



Załączn ik nr l 
Szczegółowy opl~ gruntu; i<tóregówłasnosc zostanie przeniesiona na Ageiti;:ję 

Nieruchomość, o której mQwa w artykule 10 ustęp 1 Umowy, jest częśCią działki będącej 
własnością Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, o nr eWidencyjnym 5/S w obrębie nr 1-01-
is, .?lokailzowanąw Warszawie przy ul. Racławickiej 132 o przybliz01iej łącznejpowierzchni 1,93 
ha i zost~łą przedstawiona na mapieiz~j (obszar za~ierHony na niebi~sko). 

Qb,e~ne. paramexrr~la wsk~z~neJ hieru:chomośd: 
a)tereny usług, sportu i r:ekreacjflub .usług, hł:ł.l:ldluj biur 
- przez11a~er,tie j:lodstawo,we: funkcj~ usl1,1gowe z ~a~resu sportu i re~reacJi, zclrowia (z wyjątkiem szpitali), 

gastrbilóiTtiir i<:oituiy 
- przeznatzeriie dopuszczalńe: furlkcje usługowe z. żakresu:· biur, admini:;trckji, handlu detalicznego (ż wyjąt~iem 

stacji paJiw)wyłączniew formie lokali usl,ogowych Wydz.ielqn~~h w budynkach o przezriacz~niu pod~tawowyfu · 
infrastrukturatechniczna.-sieti i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza 90 budynków 

~ wysokośĆ konstrukcji: maksymaina wysokość zabudowy - 12 m, przy czym od strony ul. Raq<;~wickiej dopli;szcza 
się ząhudoW.ę o wvsoi<o{ci do l S m · 

- wskąznlki!li:ensywnośc! zabu!iowy: iA 
mą~symali:!a powierzchnia 2!abudowv na dzi~łce budowlaneJ- 35% 

- :p~Wierz~tmi9 bi9Jo.gi~nie czynna; min. ~o % 
__ ~ maksvrn~l.n~ <itugp~ć ~~~~~l!_f_l}! !l_!owych,!?~_9_yn_k_{)y.[.:::-_ S_g~m- . . _ 

hl t . . .. ł . . rl . k. . .. -c-.1 e reny us,ug ~po. ,u ! rę .reaq1 
-- '!meznaczen!e podst<lwowe: funkcje usługowe z żakresu sportu i rekreacji 

przęznaczenie.dopuszczalne: funkcje usługowe l la kresu: gastronomii, kultury, wrvstyki, Wypóczynk(,l 
infrastruktura techriiczna- sieci i urządzertła uzbrojenia iniynieryjnego oraz przyiątza do btic!ynkóW 
wvsokqsĆ kcmstrukcji: maksymalna wys<ikość zabudowy -l S m . . . 
wskaini!< hmmsyWności zahudow.y; 1,1 
maksymali-ra powlerzclmiazabudowy na dżiałce budoWlanej -50% 
pqwię~zcQniilbfologic;zriie ctyr:ma: min. 40% 
maksymalna długość eiewacji frontowych budynków- nie okreś la się_ 

c}teteny ~ieleni urządzonejor-az usłu~ sportu i rekreacji 
prżezrtatzertie podstawowe: zieleń ilrządzó~iil, zieleń parkowa, V(b~iy powiertchl'liówe, fu~k(:Je usługoWe i 
zakresu: sportu, rekreacji; wypoczynku i kultury w formie urżądzeń terenowych iub obiektów maiej i:l/Chitektut'y 

'"" .przeznaczenie dopuszczalne: kornuńikatja piesza i rowerowa, funkcje usługoWe z zakresu: gastronomii, hanplu, 
sportu, rekreacji; wypoczynku i kuitory w formie pawilonów parkoWych 
infr.as~r~ktura techniczną'"" sieci l urządzenia uzbrojenia inźyni.eryjhego 
pąwierzchnia biologicznie czynna: rriłn. 80.% 

2 Dane poc;hodzą ż pr()Jektu miejscoweg9 pl~nu żagosppdąrowania przes~rzentiego rejonu. ulicy 
Chodkiewicza (dal.ej MPZP) . Zapisy ww. proj~ktu MPZ:P nie stanowią obowiązującego pr.awa miejscowego, 
w związku z tym nie są wiążące dla własdwych oq~anów wydających stosowne decyżje admiriistrac;yjne 
(np.: decy?:ja o warunKach zabudowy i zagospodarowania terenu; pozyvolęnię na budowę). Nieii'n:ii$j;_ . . . . . . . . . . 

wprzypa(lku ~ó:niecznosci uzy~kania np .. i;l~cyzji o warunkach ząbudoWy i zagospóqąrowania tererm, mogą 
pyć jedncik przez .te organy brane pod uwagę. 

1 
l 

l 



Dla celów budowy budynku (budynków) siedziby Agencji na wskazanej nieruchomości Strony 
podejmą kroki zmierzające do zapewnienia optymalnych parametrów i odpowiedniego 
do.stpsow<mia zagospodarowania .przestrtennego dla nieruchomości. 
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Załącznik nr 11 
-l 

l 

Lista czł.onków personelu Agencji~ którzy stosownie do artykułu 12 ust. 2 Umowy 
korzystają z przyWilejów i immunitetów przyznanych przedstawideiom 
dyplomatycznym akredytowanym w Rzeczypospolitej Polskiej · 

Na.l.wa stanowiska 
Lh:zbą członków 

personelu 
D.yr~ktor Wykonawczy 1 
Zastęp<;a Dyrektora Wykonawczego 1 
Dor.adca l 

Dyrektor Działu .3 
N.aczelnik Wydżiału 12 

Sar:nódżielne stano.wiska 

(Rzecznicy prasowi (2), Pełnomocnik d s, praw podstawowych, Pełnomochik ds. s 
qchrony danychi Główny księgowy) 

KierownikSekcji 18 
(lul;> stąnowiska równorzędne, SzefGabinetu oraz: Koordynatorzy zespołów) 

łącznie 41 



Załącznik nr Ul 
Zasady wałoryzą~ji kwot, .o których mowa w artykule 12 ustęp 4 oraz w artykule i 4 
u~tęp ~lit. bUrnowy 

1. Waiory?acja limitu okreśionego w artykule 12 ustęp 4 

Limit~ o którym mowa w artykule 12 IJStęp 4 Umowy (20 OO() -PLN), je$t stały i nie 
pódlega korekcie: w pierwszym roku realizacji Umowy.Na początku drugiego i każdego 
kofejh:ęgo r()kU kaJ.endarzowegQ/ powyzs~y limit; ll:lOŻe być skOrygoW.ąhyw. gqrę;jeźeJi 0 
korektę wnosi jedna ze stron w formie pisemnej nie późniejn iż do dnia :31 marca 
danego roku kalendarzowego (rok N). Druga strona potwierdza otrzym.anie wnJosku w 
ciągu 15 .q tli od. dnia jeg(:> otrzymania. Nowy lirhit zostanie zakomunikowany z chwilą 
dokonani.a wal()ryZacji i będzię stosov.tany w odniesieniu dorOkil N. 

Korekta l imitu jest ustalana w oparciu o roczną stopę inflącji w Polsce publikowaną 
przez EU~QSTAT:; 

Korekta jest obliczana zgodnie z następującym wzor~m: 

___ . _ _ ___ f r = P:o~:!"Jf:9_~!9Cina stg~j!)flącj! 'yv Polsce .~Ląku _ _N:1)_ .. ___________ ____ , ___ ·-

gdzie:-

Pr =Skorygowany limit, którym a być stosowany w odniesieniu do roku N; 

Po:::: Limit stos_ow.a.nyw roku N~ l ; 

. 2~ Waloryzacja lirnitu określonego w artykule 14t~stęp 3lit .. b 

Umi{1 o którym mowa w artykule 1.4 ustęp 3 Ht. b lJmowy {35 000. PLNL jesl: stały i nie 
podlega korekcle w pierwszym. roku realizacji Umowy. 

Na :początku drugiego i kazdego ~olejnego ro.ku kalendarzowege>, p.oi.V'fźsży litnit może 
być skorygoWany w górę, jezeli 6 korektę. wnosi jedna ze stron w formie· pisemnej nie 
później niz do dnia 31 . marca d_anego roku kalęncjt:Jrżówl=!go (tok N). Dt,~ga $trona 
potwierdża otrzymanie wniosku w Ciągu 15 dni od dnia jego otrzymania: NOwy limit 
zostąnie zakomunikowany z chwilą cłokonania waloryzaCji i będzie stosowany w 
odn1esi.eniu do roku N .. 

Korekta limitu jest ustalana w oparciu o roczną stopę inflacji w Polsce publ ikowaną 
przez EUROSTAT. . 

l(orekta jest oblicżana zgodnie z następującym wzorem: 

Pr = Po + {Pox rpczna stopa inflacji w Pol~i;:e w toku N-1} 

gdzie: 

Pr =Skorygowany li!TI1( k.tórv ma być stosowanyw odniesienil-t do r oku N; 

Po =Limit stosowany w roku N-1. 

l 



Headquarters Agreeme.nt .between the. Repubłic. of Vołand 

a h. d 

tbe Eurqpean Border and Coąst G.u~rd Agency (.Fr,mtex) 

Tfte .. Rep.ublic of Polalid~ hereinafter re.ferred to as 1the Polish. PartY; and tłle Europęan 
Bord~r and Coast· G~ar~ Agency (ftohtax)~ he.reittafter referred 'to as. (tne Ągeńty', 
hereinafter oołJectively referre.d to .. as 'the·Parties", · 

H~vjng· ręgard to R~J.ation (El)) 20l6/1624 of the .fliropeail. ParUam.E!ńt and of the 
CQun..cił of 14,September 2016 on the European .Border and (()~st Gu~rd .ąnd ameniłinK 
R~t;iląti'ąn (EUJ :?O:l,.~/3Q.9 of~hę Europ.ea.n Parł.ia.meo.t=ant:l o.f tbe .co.unciJ and repealing 
Re$ŁJłati<m (EC) Na 863/2007 of the furopean Parliame.rit and ęf thę C:<>l.lfiCif; 
'Counc.iJ Ręgulation . .{EC) No 2007/2004 and Cóuncil Oędsipn 20.05/.267/EC, hereinafter 
r.efetre.d to as ,the furopean Border and Coast GQarą .Rem.ttation!" ~nd in pa.rtj~ular 
Artides 56to 59 ·thereot . . . .. . .1 

Whe,rę·ąS:. 

(1} Artide .S8(1} of tbe furopęan BQrder and Co.ast Guard ReguJatiort provide.s·that t~: 
Staff Regułations. of off.iciaJs o.f the: Europeah· Union ('Staff Regułations') an~ the. 
Condit.i.ons ąf Empłoyment of ·Other Servant$ of th.a Union ({Có:nc;JJti()ns of' 
Employment'), łaid down in Co:undłRegulation {EEC.f Euratom, ECSC} No 259/68J and 
tne rules ~~oPted in ·ągre.emę-nt. bętween. ~he lnstitut.igns ~f t.he. ł).ni.Qtt for givh1g 
effect to ttn~se Staff Regułatio.ns arid the Condłtions of :Employm~nt shall appły t{> 
thę sta.ffofthe .. Agen,cy. 

:(2} Article. 59 of the European Border and Co.a$1:· G'u·ąn:ł Regułation- provltles th~t 
Protocoł No 7 on thę PrM1ęges and łmmunities of the. E~.,tropean Union .. hereioafter 
referred to as 'Protocol No 71shall app!y to the Agency an4 its staff.;·. ąs, 
a. C()nseque.nce; the Agreement between the Gov.erntnent of tbe· Republic. .of :PoJand. 
and the furopean Communities; impłementing Proto®l No 7 dra.wn up ił') Bru$SęiS.: 
on 13 April 20:05., hereinafter referred to as ;the lmplementing- Agreement', also 
appłies to the Agency and its staff. · ·· , 

.{3~ Furtber admlnistrative provisions must be agreed for the imp!em.entation of 
Protocoł No· 7, i,n the łnterę$ of bot.h the Agency c;md Q f the P.QU$h·P~rt;y. 

(4) .Cou.ricił OecłSion 200S/358(EC of 26 Ap.ril.2005 designatingthe seat.ofthe Eu.ro.pean 
Ągency for tłlą M~nagęrtent of O.peratton(ll .Cooperation ąt th.e; Extemal ~rqers o f 
the Me.mber 5tates af tbe- European UnJan designat.ed Warsaw as the seat of -the 
Ag~ncy. 

{S) A MemorandUm :of Understand'ing between- t'he. &ecutive Director of the Agency 
a11d the· Mln.is.ter of tł\e ,.ntenor and Admh'lłstratioo of the Połish Party oo :tłle 
h:eadquarters and. certain other issues related to. the:. functioning .of Frontex in the 
Republic or Poland was signed. on 26 March 2007. 

{6} Protocol No 7, in ·partlcu.łar Artide 18 ther.eof; indicates that the. .institut!ons.of the 
Union shall~ . for the ,purpose of applying 'the Pro.tOC.Oł~ wopetate With the 
responsibłe autho.rities of the M.ember States coneerned. · 



ArtiC~el 

·o(!finiti~ 

1. ĄłJ t~f~rąncęs tq,tną!JNon: QT· tą.Jhe i.ostitu:ti~ns..Q,ftbe.JJ.nio,n Jn I?J:"ntocolli(). 7.--Shałl 
'be und.ę!'$t9.0(i ~$. referę.M~ś to the Ągfmcy, except the references· in Arfide 3j. last ·l 
occutreńce,. Artide tl.l tbi,rd' ątcurrence~. Artkle i~~ fitst and fifth ocq.~nimtte.S~ .and 
Art•<:;te=s l.~ ·a.nd.2Q,. 

l; Afł refęręnp-e$ '.ih ~·f$tGC91 N~ .7· t9 Qfficl$($.' ąnd t>thęr ·senrants ·of the Un.io.n cśhall be 
·unde-.·Stood as references to-tbe staff.of tłlE!r:Ągehcy~ 

3; ~ę st#.ofthe Agęn~ ~ist$ qf; 

=a) .sttti.rto.ry:.staff'-' i.e. persó.nneJ of the Ągency.~ubJ~ to the stąff ~gą!~tło.ns .-qr to 
·fhe.'C-f>.tn:frtl.on~;<łf E..mą.h>v.me.nt:::9ffl(:ials~teml),arary. . .ą~~ts;~nd C®tta:e.f agents; 

·b) .seeonded natiónaJ exp~ .. i ..e. personnet s.econ,d~ tp:tfle: Ąg~cv:by Member 
.$.tąt~.s. ąn4: ~engęn assotiąted ~auntn.es. O.thet tJi·an t.oo~· w.ho. a re. memh.ers ·of l 
the, teams pursuąnt to Artide 2(8)· of t~e Eur.oP.ęąn SQr4er a.n~: C~as$ ~ar~: 
Rf$1łatiPn~ ·. · · · - ·l -

.4. fO.r.the pur.pę-s.ęs ofthis.Agre~r.neof; farnlly.members ara the petsons re~rł"~ ttł. in 
Arti:t~ .. i c:md 2 of'Annex vu of the Staff R~gułatiór.s. · 

Arti...t..:.2 
···~·'·~·. 

~gał'~tij$· 

:~ i" :a~~m:iar.~cę ~ Mł(:J~ $6{2). 9f th~ t;~,n;ąpęąn B9:tder· ·and 'C-oast. Gt~.atd 
R~iation~ the .Agency shall enjoy. the most extensive :Jegał ·tapaclty- =accarded to 
f~J' pęrs~:m~ t:Joąęrt~e łaW$·:o.f t.ftę ~epuht~.:Of Połan4 .. tt m~, ih p-~rt~Jł~r;,ącquirę 
óf di.spdse tif movabłe and :itnmovable prop-erty and may ~ę party; ·to legar 
prcr~ę4in~s.~. 

2~ The. Agenty is represenfed byłts Execi,Jtive. Ojręt;;tQ.r. 

ArtitJe.3; 

l.nl#lłirł.łf.V; invi9.1abi1Jty::and· oommtinłt.atfGns. 
1. fo ~orda.hce with Artitte i ·of Protocol. Nó 7,. the premłSes and buiłdiń.&S of the 

1\gency· sh~l be inyto(al,le .. They :snałl bę exempt tr:.Qm ąear~, requ.l'sit)O.n, 
Cónftstation~ eXI)ropi'iatictl' or :an.y form .af seii'Ute., Tbe. pr.o.perty and. as.sets .ofthe 
Ągęt:tey·$bal.i ·nqt hethę w.bjęct· of ąny ·?f1mJni$tr~~4ve ()r łega.l. 111e;ą~t.e .of .coO:$tt~lnt 
Wlthó.ut.tbe. a~orJsatitm oftlleCQurt óf Just.ite:ohh~lEuit)pean Uńió.ri. 

t 2, tberęfi;lr~. a:ny person. authodsę.d to. en terany płq:t;e O'n ·tbe. str~mgt.h· of th~daw-shail 
h.ót exetdse that:aitthofit.:Y: il\ respe& of tł\e. ·pr.emises· and building5 of the Ag.enev 
.Ut(J~, 'P.ęrmf.~JQ.n to.· qo :so i)~s :beer gfv.en byi. or oo. ~ehałf of~ thę Exewtive 
Director. ·· 

3'. Thę· Połtsn PartY shąłł .take wnatever ao.ticm m;;.y .bę nę.e~ssary:ttr :ensute· that the: 
Agency=Shałł: not ·be dfspossesied of any ·part· of :tnę premises .and h.oifdin~· <:if the 
Agę:ney :Withoutth.e e~$s Ę.óri~nt..of. the Exeeutive :Direct:Qr~ 



4. ln ~cc~rdan·~e Wi.th Artide 2 of .Prątoc.ol N.o 7, tłie. archms of the Agency a~d ą{l 
documents and :data belonging to the Agency ąt held by it ~he\łl b:ę Jl')vioł-abłe., 

S. In accąrd.ance with Art,(:Je S· o f Protocol No 7, .for its officlafcommt,rnications and the
ttansmission of ałl" ifs.doc:;um~nts .. tb.e Ag(!l)cy s:hal.ł .enjoy th.e tre.atme.nt at:rorded.by 
thę P.ąlish. p.ąrty to diplomatjc missiQi\S, Nó offidal.cómmunication·,ad.dr~se!31 t~ the: 
Agency or ~my me:rriber ·of its ~affł or any cornrrtl;ltlic9tiąn ęmanc;tth1g frP.m the. 
Ag~ncy, in whatever .form or by whatever means of transm'ls"$iarh: fflpY be suf:)Jęt::t ~f 
an.y restriction of any kind~ nQr may ~ t()nffden_tipł naturę. be preJudiced. ·rhis· 
protecti.Qn extends in particu~ar t-o pubłicatfonS, mternet. content, magneti-t .~d: 
optical tapes and diSks~-pict.uresl fHms er any other visual or sound reootdłns • 

. A(tic;łe4 

e;c~ptipn frc:mt tą~ęS for tt..e·.~encv 

. 1. In ~actord~t;:e With Arlitłe. 3. (if Protoc<>i No i, tf.te Agencv. is. exempt fr.oni any 
nationał, regional ormonicipal direct taxesand all admiriistrative:fees with regard to 
the premt.ses it owns ot rent~ lts .assęts., r-evenues .and other property.. . 

2. ·Jn accordance with -Articłes 2 and 3 of the: lmpJementing Agręem:ęnt, th.e Ageo~y Js 
-exempt ·fr9m thJ! payme.nt of anv nationał .. tegibnaf or munictpa} in.dii'ect ta>ces and 
sałes taxes·-.on the suppły ofgoods and services (indu(ł~g. those'Oil the·«łnsumptjo.ri 
or ga~, eł_ędncity and ~mytyp:e offue!} for offlcial US.e by the .Ągency. 

. 3.. The P.ołish Party shalł apply the same ruł:ęs :Q:nd· proq;4.ur~~ th_at are applled. to 
European Union fnstitutions and bodies hiiVińg therr h.eadquarters -ar representation 
in -the territ9ry of the Repu.biJ(; of Połimd. !n acc,Q_rdan:<;e: witn ·the lm:pfęmęntmg 
A~eement. · 

Artidę S 

(ft,~~tc;>ms d"'ti~s, ~~ ~nd.ę(pqr:ts, 

· l. łn a.ccordan.cewi.th Artide-4. of Prototol N.o.7~ t.lie Ągęnqt:sha.lł"1 be:exe:mpt from aO. 
customs dutiesl' prohibitions and restńctións: on imports. and exports in respect of 
ąrt.l~;łes łntendę(lfqr i:t$ offi·~~al use. 

2. Artictes so imported shałi not be dis~sed of,· whether or not i"n ~etu.m ·for pąy(.nent, 
in the Rep!Jblic of Pohm4 or in th~ intern-al market:unless on tlie: terros approved by 
·the·PoliSh Party. . 

3 •. The Agency shą11 ałso be exemptfrom any tustoms-dt.rties ·and any prohibitiorisand 
restriłi:tions on imports and exports i.n respect ofits pubU~tions. 

Articl.eó. 

Corttact poims 

1. In order to facilitate the. cóopenilion of the Agency and th.e pubJic.adlninistration of 
~he Repui;iłic of Ppłan~~ cQntact points in relęvant offlces (tax .pffi.c.e. pUĘtam.s off.ice~ 
policei etc.)-shalł be established1 if the Parties deem it necessary . 

. 2. The Polish Pąrt'{ shałł C()fTIJlll,lni~t.e· to the· Ągęncy the l.ist of t!iese t.onta~ potnt,s: at 
łeast once e.very :12. -months from the dat e .of ·en~ry into furce of tbJs,Agreełlle.nt 



A:ttide-7 

.:Dłpłomatit:bap 

th~ offlq;.d -~tr~s.ponde{;Jęe :Qf the: .Agenty- =is iriviOJable. Artide 21 of ·the Vi~nn,a: 
·convention ~ [)lpłomatic·Rełations of1.a:Aprtl.196:~ shałł be ąppłie<ł atcotdingtY.· 

Ar;łi.de. a 
·\(e;h.i(Zl~ ~tfle.:Ągępty• 

1. The Agen:cy-is e:<ęmpt ftQrn .ąny taxęs~ du~ies ~md ąnylrnpo'rt restr.ietions on Vehjdes 1 :·~n:d 4thet tęthniciiJ equlprtu~nt Jnterufed far- the offitiaf use af thę Agęncy an~ on _·j 

·sp-are parts fór thę$ą! ·· 

2. Vehitles. intend~: for the offłclal use of the Ageocy shaJ.I b~ ·regist.eręd.. ~:Jmi.ęr- a. l! 

.spę~tął. s.ę.nęs :fQt~een for the:. ·ręgjStr.a_tton of vehid.es- -used. bY thi! dip.łomatit 
missión.s~atcre4ited :to the ·aep.ubłit·rif Jl.o.i~d.- · · l 

3:. Tb.ę Ąg~_l'ley'm.~_y:ftę(!ły·dis.P.Qse- o.f these'vehides: 3-yeats afrerlhey wete atquired o-r~ 
in <:Case of- lm.Portatiori., released for free drc4łatiPIJ in Pol~d w~~®t ątly 
p~bi,f;tifl()il$o(Sf r~i~orts: and witbo.ut anv·cust6m~."ór.-dther'diities-tmd taxes. 

. . 

Art;dę·~ 

~~=•v 
1.. The P.Oiish :f>;arty shąfł t~e.attappr~prta~--~słlręs to ei;t$U.tę ,tf\ę ę:nt.rv :into, ?.taY. in 

and -~it "ftotn :łts t~.r.titóty o.( tne foOOw.itlg persbns~ ittes.pettiv.e of'their natiortaftty: 
~n:ęnif!ę~ t;>fthe, Mąngg_ęmęn~ SQ~Jg ~(the· A~n~ stętf :gfthe Agęncy. to~Yter 
witfl,:theu·:fa.mliy members;· as weU .as every· person im/it'E!rl by the Ageney. 

:z. Visa;S~ when .rę,ąu.ired ·fqr ·thę p~rsqn,s re~rre.d to· in pał'ilgtaph 12 ąod. any· otn~r 
necessary auifionsijfiół'is; ;:-śłlalro.e ·lsftie!l--ta:-·suCh persom· .ftee of :charge . ancf .as. 
ptąroP.t.1v-~a$ p.q~błę~ Tb~:p;g~ncy,sha!ł _n,ptijy me .Pq.łiSJt Parw·-a.bout Viśa ap=pUcati~ns 
f:ui.or.-tP:łó.d~.0:8them atthe r.espectiveP.o.łiśn.oo'ńsułates. 

~:.. łn acto.rda.nqe wlth Art.tcte :U (b) of P.f9tocol N.o 1. the st.affttf. the Agf!ncy:together 
... Witft tbeir _:fatrilf,y. menmers. ara . .ęxempt .. ·f,rom any.:..irnm~.at~on -r.ę.striąiqn~ or 

fPI:ń.l~.łittęs for th:e:.rę8i~_t1ąQ. ·9f ęłięns.. The $~dąi·itfe.iJ'tłłt~tió.o tardS:teferr~ to· 
in Article-15(2} issued by t:fle Mmlstry·of F,oretgn_Affałrs sh~_łJf.~lffl aU tfl~ f~rma.J.łtłęs 
forthe.te8istratk>n .óf.fu.rei~ers in theRepubik of.Poland. 

A(ti~~e iO 

H.~ql.łąrtęts ąf tbę Agęn~ 

1. The-Połl$h P-ąrty~ł;talł tręo~f~r·to t~Agęncy, bythe. ęnqofZ01.71 brą(;CQrd.a.ncę With~ 
Poł.ish ław~ tM _ow.r.rersni"p of tłle -t~_ńd, at.ea ,as denned in Annex ł"_locate:d at: 132 
fła.ęławicka $~ęt-. Wę~_, ·for the e$Qii~hment ąf: fłte ~eą><fq~ąt::tęt$ Qf ·the: 
Agel't'~~~ 

t. The: Połłsh :Party .shałł ensure- that 'b.y the-. end ef 2018 the land are.a referr-ed to. in 
:p~~pff, 1 :l~ ręad.y ·mr :1he Agę_ncy tą ~p~~ łts. :h~quan:ęt$- b~iJ.d.mg{$:};: iJ:l 
:accotdaoee With P..óush ław~ iridudtng:deanin& dearing:and prep.anrigthe land area. 



.3. The Pql.i_S.h Party $h~lf ęnsure that. afi necessary utiłity conf!ectlons are :avaiłabfe o·n 
the land. are:a referred to in paragraph 1 an:cł to tb.ę p.uiłcling(s) refętred to in 
paragrąph ~., t[!cluding· ~lęctricity, wąter; gasr sewera~ and: telecommunicatjcłl$. 

4. The Agency commit.~to płanJ design and;construct, at its own·cost, on the ł.apd 'ąrea
ręferred to in paragraph 1 ·aflcł ir1 accon;ł.ąnce with P.orish Ja.w its hea'dquart-ers 
btdldin·g(s) ręfęrred tQ in pa.raĘrapb 2. 

5_. The Pqłi$ Party; $h~il provide= leg.al; techRicał, security and· admlni§trattv.e SIJP.P.Qrt to 
the AgeRcy in order to obt~)n the con$tn:,tction. pertri.it ·a.ru;f otber necessary 
·a·~mini$.Ł~tiv~ detl$iorts~ including ·necessary changes in locał zoning of.the la~d ąręa 
referred to in paragraph 1~. for tbe purpo~e of constrQ,dJon Qf thę headquartets: 
building(s), and to prępare rel.evant documentatioi1 inthis-respe.ct. 

6. The cost of any· third-party .services nec-essary for the. functioning of the 
headquarters: shałł be b~rne by the Ag~nr:.y. Tc;u< ~xempti~ms shalł apply in 
accordance with Artlcle 4, 

f. :Shoutd. thę. łąnd: areą referred to in paragraph' 1 cease to· serue as, .the Agencyl.s· 
headquarters or the con.stru~ion., prQ~ess. nQt gm)ll'l:en(;e Withiń: S 'years: fróm. the 
.dąy on whic;łl the ®.nsttb.c.tion J)ermit fofthę headquarter:s··builcłing(s)· o~ tf:le· land 
area referred to in p~ragra:pl) 1 is fillaJ, th~-Ągency_słtalł transfer- Jts owoersł\lJ),pfthe: 
l.a:nd; :area and of the. buUding(s),_ if' any, to .. the s.tate Tre~sury pf tJtę Re.p'Ubl~ 9f 
-rola n d. The transfer of tłlę.ownersh,ip pf tną ,lą.ttd a~·9' słi~łl bEdree_ ·of Charge, whlle 
·th~ Pofish Party ShaU reimburs·e the: Agency ·for the · vaJue of.any existiq_g. b~ildipg{s.l 
as ofthe datt! of tr.a!lSfer. ~u.ch vałuę shaU bę establ.ished ·o.bjectłveły by a:cor.nm.oilły 
agreed upon: thlrd party b'l acrordance With standard markc:k: practice-~ 

Attide11 

secuntv ofthe. Ag.eną 

1. Thę .Agęn·ty -ado·pts itS interrral ti:iłes and pióee:dure-s· necessary to ensurę sec~rity 
and ma~ntenance .ofgood .order inside the bUilqings and·other :preitiises: u.s:ed· b:v- it. 
Tbe -Agency may, in particular,. .r-efuse access to it-s buiłdings or other premises o.r 
expeł any·:pęrson$ c:onsidęred undesirąble. 

2.. Th.e Agenty ma_y appoint security s.taff to p~tect its prem.:l$e$" ~S.~~s ... infO..rrnatJqn,. 
S'taff and vfsitors. The bearing Of flreąrntś by sec;Urity guards or bodyguardS· falłs 
under th..e law of t he RepubUc of Po·fand-and .requir-es t~.e prior av.tflorłsątion :of the 
Poli$h Party.- . . 

3. No official of the PoliSh Pąrty·shalł"ęnter thę pręmisę,s ofthe Ag~ncy Witho!Jf: Prlór 
approval of the t:xe.cutive Director of the -Agem:y. or biś{her authorised
representativEl. S~ch appraval shalł be· presumęd in tłle. ~went of nre or othe~ 
di.sasters which could. coilstitute a dartgerfor public.health and saf.etY. 

4. Th~ Poli$h Pąrty sb.ałl~ Qpon ręąuest of the E~eeutivę D(tęctor, pro.W:d.e ąs"$iStanćę to 
the Agei'l.cy i.n order to marntain ·security and good order- inside ·tłte· buildings and· 
other ·premis.ęs·1,1sed_ by it and in the iinm.ediat.e Vf<.:1nlty tn~reof. Tłię -Agęnoy maV:t ht 
partitutar, .request the .PeUsh Party to· take the measures· necessary to assure or .re
-~9-blish s.ecu.rity and goo.d order inside. th~ buUdings ąncf otoor i;m~mtses us.ed. ł)y it 
and in- the .areas surroundiA_g the· premises of the · buiłding. in -order to ensur-e= safe 
acce~·tq JtS pre.rnises.for its st~ff and visitors. 



r 

-s~ Th:ę: J"ę1)$h P;,ttfV ~h~łl proVide securitY a·rtan_gements f~r the ·re~iden~e$: ot J:he ., 
-~!Y.e. mr:e~r ~.t:td t~~ _Oep~tY-~;!J:i.Vę_)~irę~.ąr nU ~~$5. ~amab.le .:tn·an ·those. l 
~r®"d to'accredited bea-tts óf dijjlomatic miSSions and thękde,p~'tie~ .1 

G·~ Tbe Pa.ttiiis shall kęęp -ę~'=~h Qtber ił1f~rm~d of.aU: matte.rs· that aff.e.ct the seturity of 
tbe $t~ff !lfthe Ager\cy~ its v1sitors.i and its buił~if!gs :c~rt"d o~ę:r pr.ęmi~$· iltey :ShaU~ 

1

1 

.in partiałlar~ no:.r.nłna.t~ a.nd tommunkate. to eacn. otber th.ti n.a.mes and functions of 
·th~~:ns f:es.pt)nsibre-roi e:.~btisłiinS~ami·M-~lnta,nlrig'ttti$~w.qłfe~a(łon. · ·· ·1 

·j 
Ańide·12 . . . . . 

:a:) .in ąct9r..ęa.~ with .Artłćłe' 1-1 subparagraph a} rif Pr.otoeol Nę 7ł sbałl e.nJąy 
jj.iriśdidfon-at lnun.un.ity as re~rd.$ ałl ~(;ts pet'fotm~d in: duHt 6fflctał capacttv~ 
htd#d.i~g .th~ir ·$PQken .and- written śtatementS; lhis· immumty· cont1nues -~fter 
tessafitiri·.óftheir functions;-

~~')' · .trra."®r4.ijoce viithP.Jtttle·rr.of.ProlofurNo.·/,sfiaJflie- exeniP.t froni mifi9nat ta.xes 
. ,ó.n sałaries;w.ages~nd'.em~.umentspałd bytfta:.Ągeucy; . 

. . ~ - . - ---- . . ··-. - - . ---·. •.· . . ~· ·-· .. -

.c) $~ł be:ex1:.mp.t, ~.ith ~rd to· safade~, wages .ąnd ętll~Ju,-nertts ~ by ~tle Ag~-ncy1: 
frąm. :anv.· ~~J!;.ł{~ęcy to~'tib!JtiPfl to. :tłłe :Oatiotta~ sottąl :S"etutitY.: S.VSt.emł 'Witbout 
prełudiee to the pravisrons-lałd down in the Staff Re~.tatibns an.d "in the ConQ.itioąs 
:9f E!flpfQymertt" ~$ęqU(:mtlYi th.ey a.re nQ.t .covered by th~ nationaf sócial setutrty 
,re~i.atiohs, unłesstłreyvolu;ntatily join the.na~iąnal ~o(;i~l securtt,y~ę,m; fuę ~m!= 
Pmvłs:io.n .ąppłłes t9 thę: Ja.mdy. m.em.b;ę-r$1 .uołess .:tbe.v ar e, empt.oyed i"n tłle RepubUc 
of Pofaild by'an: empleyer- ·otłier than tnę. Agąncy or:: ·,r~~h(e. sgfi<d sęcurtty :!let~~fit$ 
fr,ęn) tl:.le· ltepo:hł~c Qf~ęJątlq; · 

,d} ShaU hav.e. the :ri'głttj,OOt later fh?n .l,2:,m;o~s ·ftQm··the 'fflQ.tneQt of ęstab.Us~męnt l n 
· tbęłf pęst.ęt th.ę' Agęn{;Y~ to lmp.o..t:tfrom their :łast. touritry o f reside.'lce· or·fi'Om the 

totnitry óf whkh th.ey are nation'i;łl~. exęmpt- from· :c;rnv· ~tv~- t9)tęs"· 'or any other 
'$.i~ł!~t indirett łeYles and witoout prohihitions; :or r~strictio.ns, aav furniture .and 
persónal".eff~~s~ {n:du:ding ln{)tQr.vęhicfes f~rth.eit p·erson.al .. ii!S~. · 

···-•·•·'•-----,.:. ---·- , ___ _;_:_ .~!..-•·· . .; ',. :~-r-· •• :--·'···-.:.•• .. ' .. ~ . ..:, ·---~ ---••" •• ·-•••'•'"'" •·• • 

~t:1apt _fór: in ,$pecial ease$; }ustifłed. by :the drct.imstańces: retated tó: the impo~ant 
mtere.ą oH:ł!ę sę~<;e., ęxempti"on w.UI-~t=! ,gran~~tł for pt;o~.rtY. thąt s.taff ~ u$ed p;r 
_.pwneiffor atJeast.6,months ł)tior'tó .rełocation. · 

Mpr:e~v.ęr# _ę-xcep~: for in. ·s.pectał -~s. jU$tin~· bY ·t.fte. dr~umstances: r-clated to the 
important inteteSt.J)ftt.le setV:ite, ·coneeromg·the-' relocątion- ofr the enWe4 stafft9 
tąkę -~ ·i!! p.~: it1 :ą~et ~u.ntry, · a.nv furt(~rę a.nd :P.ersoń.ai effect$:;impPtte(t in 
acćbtdance With thls ,J?rovision shaU not be ~uble~: ~o trii.Q'~ęr~ ij$ęd :Wf a. ·pe,r~łJ 
ęt.f.l:er th~nt a futt~f~ ~r@ąr~ a~ U$~ą f.a.r pijrp.Q~ei: diffętent tf!an tha,s:~tfo.rWhicli;the 
tOst~rris :dUtles and t~es -W~re o.riginalły ęięmptęd> un,1~~- ą p~fQctof ll· f11Qnth$ 
łla$;,etap~,ęd:f.rqro_ the,dąte oHtnJ?Ort qr untl.l thę: tuswms duti.es and.taxes are-· pakt 

Pa'Vfueńt o-fctistom:s.duties·and taxę$ duę .as·tbecr~lt of ~n~fer.or "IJS.pg~ by -9thetS 
$łl~Jł. bę the: r~s~słhłłity ·Qfth~ acq~iter .of an'{suth .fumirure an.d peł"Sonal·effects, 
mth.J.drng motor-vehides,; 



l 

e) łląve t.ł:łe tight to .ęxport, durlng_ a period of 3_years- aslrom the~ate ofcessatfąn of 
functfótls at the Agency, exempt from any dt!W:t t~s or ąny 9th.er simllęr lndirect 
levi~s and without Prohibitio:lis ot restrictions~. any furniture=' and pęrs~mał eff~ct.s~ 
in:duding their persónal motor vehic;łęs. 

2. T~ę staff o f the: Agehty. hOlding a post indica.ted in· Apne:ll U tp.- thł~ .Ągreei:Jlęot, 
their sp-o-uses and thęir l!IJinar.ried children l.lndęrthe,:age-.P.f 21.ł or under the.?age 
of 25 s.hould they be students in the Poli$h higher ed4~ati~n -~tern whicb shall 
be proven by relęvant documentai'y evideiite, and. whó share. the. -same· 
h.ousehókf .with the- staffof the Agenc.y; shałl enjoy, i_n agditłon to- tbe pr-iv!łęges 
-arn:l ~rnmU.niti.es referręd to ,in. ·paragra·ph :1, the _ptMłeges and immunitł·es, 
·exemptions and facilitatiens, accorded t9 d{p_l_omati9 agęr\-t$ ~ccr.edjted to the 
Repubrie .of Pojand in :actordanc.e with ·the· Vientta Convention on DipJomatic' 
Relaticns df 18 Aprił 196-1. Those pers~ms shaU .enJoy the re:tevę_ni privileges ~nd 
hnmunities, exemptiąns and fac.iflta~ions. proVided they a·re not Polish titizens or 
4o not have perinane-nt residence in P-ofa~d~ apart fr1lm inGOilł~- tax, WlthoUt_ 
prejudice. to paragrap h 1(b). 

The _Agency notifies -a list.of the nam-es,of the_ abavemerttic;med staffto·the Poliso 
Parw -~m(ł updf:lt~s it regułąrly. Whe:re the if\te.mal or.ganisation ofthe Agency is 
changed,_Ańnex 11 may be.-adjusted am:f upd~eą c,lccon;łiągły by th~= exchąnge of 
vęrbal notes between the. Ag~nt,y and the Minlstry of foreign Affairs- ofthe 
Republic-ofPołand. · 

3~ lmmtrnity· from juliSdictioFf śhall not be extend.ed to: 

a} -road traffic mJs.deroeanours or offences c.ornmitted by·~ memb.e.r ofthe Staff of 
the A$el'lcy qr .his/her·famiły rnember, 

b) a civil a.t:P9n ·prou_ght by ą third party: becau.se of ·damage n~suitfng- from an. 
atddent caused by a vehicle that is:the pr-operty of~ or was. bęing driv.en by, or -on 
beh.ałf of~ a men:tJier ofthe-staffofthe Agency or hłs/her famiiy member. 

4. hi addition to patagrap.hs -~and 2, the ~af:f .of th~ Agency_, employed_ for a. periotl 

l 

l 

l 

pf 1 year or mor~ shaU be entitled to· VAT exemption for purchasing fumittii'e 
and' houSe.hoJd articles, with exception of ~~~~~ gp.ods, Jn ~hą R~p~piic~f P()l~ntł 
for theit pęrsqhal private use, in Po~n(:(.~ i'il· no:n-commerdał quarttities~ at, the 
time of first taking up. their post at the Agency) w.he,re. ~bę tp~_ai yaiue of gooqs· 
pwchased exceeds ·500 PLN (i.ndudihg VAT} on o:ne invoice .. The VAT paid shall -

1 ·be rehnbursed up to 20 OQO PtN with .thę ex<;ęption pf th~:ta~ pąld. io the; P.iie~ 
o.f" a motor vehid.e. The amount o( 20 000 P.lN shaU be subjected to indexation 
according to the rules s.et .out .in Ann.ex III f9 thls Agreęm.ent. 

The VAT exemf)tion applies fur. the period- of 12 tonsetutiv.e months within 
2 years from ta~irtg up their post at the Agency~ 

The VAT :exemption apphes ałso to tbe staff ofthe Agency estab'lished in their 
post a~ the Ageow npt earlier than 1 year before. this: AĘreern·ent enters into 
fQrce, and ·is- valłd for· .the ·period of 12 consecutive mo.nths włthin 1 years 'from 
t,he cfatę thjs Agreement ent~rs into forcę. 

5. In additionto·paragraphs 1, 2, and 4, the staffo.ft_he Agenc_y; emplQyed for a·pęr:io~ 
of ,l.veęr or morą,_ ~halł be entitled to VAT and excise .exetnptkm for" purcllasińg, hi 
the RepubUc of Poland, one motor vehicl,e per one staff meinl:;ęr for per$Qnał use~ 
once- fer evety 3 veats durin~·the'ir period ofho.lding theit póst -at the Ągency. 



.l 
·The exemptt~n- .~P.Uą$ prQvidę<;t. thąt w.n:P.In 3, :vę_a:ts fmm .atąl.llsition ·me· motor j 
yęhidę- iS:- not s.ubject to:· transfer~ use.d .by other pęr.son ~~~n .. ~ ··~m!ły. męmbet w 
used fQr pi.trpó$ęs ~rerit rhim tłic:is~ ··ft)y. wfrldi. the taxes·· were o.rłgi,mdły. . / 
.ęxe.rrtp.ted. After· this period these, vabicles r.nav be· transfetr~ tó, any pets.oo 
withol:rt ~~f.ktipns ~r pa-ym-e:nt of·.any ta>c or-duties. The VAT ańd excise ęxemption 
doę.s .r.iot ·ap:P.łY .to the·:put.chases of fąe'J ·or spare])ar:ts. fur m.ot:crvehides. 

6, -:PQJWl-nąijoo~d~~nd--perm=anent resickms· ate ·extłudetł from-:thę·p~reges· defjne~ 
fu _para:gfap.hs 4-aad s. 

7.. Ta~:€;!$ ·tY.Ąr ąntf; ęt(tJsel of tfte. Repuhiic of .. P.oland on .ex.emptę<ł J()orJ~ de.fln-ęd. irt 
pata_w-ąp~'4 and 5 sha·l_l be ręimb.·~se(!f: ą~cq:rdio_gtq· a proce(ł'uie estałifished. ·under 
tbe łąML$,Q{the'Re.pUbJrc. ofPoland. · 

8. Jn· cas.e·. of .ces~~n- of f~nc;t~O$ ~ ~h.ę Agency ·e~dięt thar1 1. yęar from taking ~p 
'the p~ at the Agency-.ańd 'tecehflilg VAt rermbursęmerit: 9Q .por(;.bą:ses madę in 
-accord~nce-w~. parą-graphs 4-~nd $, the- re~eived amoc~.iiit of VAT t.e:r.mhursement is 
t.o be-retumed. 

Afti.dęi3 

·Man-agement ·s®rd 

&ęm.l!lleta~ioni' pQn~~rła. ~qd ~I~hJ:es.p-~ic:f.ł),y.'t.łr-e.· Agęnt'f tQ me .metrJJ.ers O'f-tfle 
Man~semer.rt lk;atd shafl be exempt 'fm:m n~fiQnal tąxe$ ąnq -S9.~iał se.c~n1tv· 
'COritńb~~-

Arti~hf14 

·E.uropęc;.n S.dlOO.lirt~Jn,WaJ!Saw 

1. The Połlsh. Party $ha.łl ens~rę ~ą e~uc;iiQ.n· f~r to~ ~htłti.r~m of ·Ule. staff of tłie 
,A.gęrJr;f· ;n. ·ąU ey~e:s' of ·r.tub.Ut ... Sthvols. 

-~< the. PbltS.h Party 'słialł tai<e. steps· afiń'ed. at erlsu:,::mg: that a. Eliropecin: scll.o.oł or an 
:accreditęd ·Eą_rąpeątf .sehoęl łs· ęst;~:bUshęd :tn· W~r~w i11 -ą~:t>t~ance w.itb .th~· 
·p.rovł$i:Orts, nfthe·-Cónv.entierr deflning the :sta:Me:·uf~E-uropeań 'Sdro.ots., signed ·fn 
Lux~nthotłrg on ~1 J.uQe- 1gs4,. Qr the prOViS.i.OńS. or tne 't:u.rpge~u1, Schooł Board of 
Go.v.e.rna(s t>.łl Attrf!ilite.d -Európean- Sthools~ :respectively~ w.itn a view to providing 
ędu,~tro:n -f~r~he ~!łffcł.rep·~f the ·$.taff·Of ~hę _Ąg~ł)c.y; 

3.. Ontit tbe ~stabli$hmęnt of a fułly opet:afi:OnaJ Eur-ępe,ą·o. 'S<:hoa,i or an accredlted 
Europ-ean sthoc>i-iaWa.FSaw.1the .PoliSh Party! 

:aJ shalf tover the: costs.-of-education f~łStration fee. and tuitio~J c;>fthos~ ~!fdręn 
of tn:Jr,-:f}Q.łlSh"'natio.rH~I.:stąff··ęf tf]e. Ageo.tY- WPQ-.ar,ę: !iłre~d.Y enrołie.rJ at a· forelgn..
fa·n.guag~tUitłoo.-sehoół on the date thi.s Agr.eement entersinto foreeJ tmtil tf\eir 
.gr~duatfcm ·fręm th~t-:schoQł; 

b.) . $b,ęifr~ver ~hę: tpsi;s. Qfęd~~t~on {tegiStrątłQn t~· and tuitlm'il of':those. dlrtdr~n 
of noń-"Poiish-"natió.nał staff o.f the 'AgęnCJf who begin educą!ron c:Jt a for-e~ ... 
fe;mguagę-tuitia,n $ChQ.oł, ~'P to 35 bOó ·PiN: pęr pu_pł1, p~ cał~nd~r yęar1 untU their 
graduation ftom -that schooł. The amount of 35-ooo 'PlN .-sf:taU !)e .subjectecl to 
indę.){ati:on act»rdlo.g .t.P-tbe r-ut es ·set ouUn Aooei.< .Ul tO: this .Agt:eement. 



4. The PQlish P~rty sbaU contin·ue to tover·the costs of ed:ucation (registration fęę .qnd 
tuitlon), acoording to paragraph 3, of those ch.Udren of non-Polisn~national staff. of 
the Agency who on the date that ·a fully. op:erationał E!Jropean schpQl or an. 
·!3Ct.tedited Europea-n· schoot in \fifąrsaw is estapli$1\ęd- atready attend a foreign
.ł~n~age;-tuition schóol1 until the.ir g{aduation from that·sehpql! 

.s. T~ Pąłi~h ·p;;1rty shałl cover the costs of education (regęatfon fee and' tuit.it:m}, as 
provided ·for in paragrap.hs 3 and 4, 0,f the ~hi! dren of n~:m-Polish..:nationał staff o f the 
Agąncy based .on invoicęs or othet :School documents· cpnfi.rmiilg the .e~cątioi') coSts 
incurred. 

6. At -a justified reque$t of the EutQpeąn schoor or the- acctedited furopean scbooł; the 
PPłish. Party shałl take actions airned at f>rovidlng, the schpql with prc;>te~o.n 
.adequate ,to the :thr.ęat ~evęl. 

Ąrti~łe 15 

Notification olap.poin~~irt$ and ide.tłtity ta:tds: 

1. The Agency sha_ll infqrm ifle Mini$try 9f Fąreigp Affaits -of the Republic of. Poland 
w hen ·tne Exetutłve Director, 'Deptity· Executive Director or any męm.b.ęr of the· staff 
takf!s· ąp or relinquishęs his/her· d~ięs. Each yeąt, the Ągertcy shali send a-list of the. 
!l.ameś, p_osts -and addr~sses· afthese persons, :indicatiog·=their r~~lyę dcite.s· of" 
:begi·nnil;lg and" ~d ()f c.ontra~t- "Qf"'empłoymen:t, to the Młnlstry of Fórelgn Affait:s of 
tbę Replib.lićof Poland. · · 

2,. Dącuments cor1fi"rmiog the prMiege$ and immunities ·ot the staff Of the .Agency and 
theitfamily members. in the:territory:of the Repub11cof Poł~nd shąłl ~e-isstJę4. by the 
Ministry .of Fo~i&n Affairs of the Repu b lic of Poland. 

Artitle1P. 

-~~iał ·secu.rity· 

1. ·Tne Agency $h~łł be ę~ernpt from. ałl comp~łsory oontributioos to sociaf secu.rity 
schemes in the RepubUc of Poland in respect of its staff a_nd the mempers ot the. 
Management aoar-d. . 

2. Tłte statutary staff shall have the soeial security coverage provided· for in the Staff 
Ręgu1ations and"Conditions·of ~mplbYment. 

3. The Polish Party recognises the Joint Sickness losurance Schęme (JSIS} of, the 
.E~rop~.n Un-lon. 

4. The. natkmatexperts 'Sea:mdecł to· th.e Agency snall have.thę. SQC.ią( $.ęcurft.1t CQVe.rcig~
p.rovided"bytheir re~pe.ctłve home Membe.rStates. 



Ąrtide17 

Qhfls~tioato respeet. Połłśh law 

With.ou~ .pr~jpą-i~ą tp ~e.' prt;>\ii(lon.s Of · thiS· Agri*!ment, ·prptoeol · Ną. 7,~ ~nq -otht;f 
releV:ant Ei.trop.earr U!'ljon J~w; the Agency and· its śtąff shafi r.espećtlaw·of'the RepUbUc 
of Połand in ·nnę. witb: Artide 41 :paragraph- 1 ot tne Vienną Convention .on -D.ipfoma~k 
_ą~-~!i!l~~:of-:1~:-AP-rlł.·Ja§l. ___ ... ·--~~- .. ______ ... -~- __ ..... - -· - ------------------ · 

Arti<:ię1~ 

Watver :of Jmm.u:ni.t~.S 
1. T.he. _privHeges ąnd łmmuni.tles. grantęd on 'th.e basls <>f PrQtQ.ęol Nó. 'l: and .this 

Agt:ęentent at-ę gtanted soleły: in tiie· iriterest óf thę -Ag~ntv and .-of·t~ ·!,Jni()'n, C;~n(ł. 
not f~r pęrson~l beneJit ofthe ~ndMduals· th.e111selVe$. 

2. ln.:ad»rdance w.ith.Artide-11 .of P.rotocol No 1, ihe Ex~vtiVę PirJ:tr-9f df the :Agency 
shą~l. wą'l.vę the. tmrnqPi.W ~tc()rdet:l to·ą mernber Óf ,the :·staff ot the Agen.cv-<>"r·-to .a 
memb.et-. .O.f bis/het famił.iwheteverthe =ExecV.ti\lę:-O:iręctQf~<;m$kfę!S·t,~ąt.t)l.~ Wc,!iV.er 
of.~t;~~h im:mu:ni~ is łłQ~ c;on:trąry, tQ. the intęręst$ ofttl~ Ar.encY P.r. ·the,.Union •. 

S. Tbe· Management Bbar-d of th.e Ąge.ncy. $.łlaU ~~v~ ·the: im~oniW··a~t.ded to. the 
· -~ęwt~- Dit~~r of tł!ę .. Ą&ęp_cy -~r tą :~ .m,_gmłler .Qf hiS/he.r. familv. whe.rev.er it 
tonsJders, that the M1aiver of" ~uch itn~t,t.nity is. m~t: co.~rar'V· to t.łtę. łnt-eres.t~ ()f the 
_A.geney· qł"·tb.e Urii~n~ 'fhę ~me. OJle applies ttfthe 'Deputy Executive Dir:ectór :ofthe 
Ageticy·o.rtó a niember ofhis/herfamlly,. · 

Art:Ttfe19 

Resołution m diśputes 
i. Any dlś'pute witł.t rę-gard tą lnterpretation ór appfication of. this Ągreement shaU be 

rę$o:f.vęd by fue Partie~ dJreąly through nego.ti~tions and c;onst.dtatiO.n$:With a.vłew 
to t>htalniń.g a resolutibn Withirt:6Q.·Wofldng.days. 

2. ~ispu:ies not t~o.łve~ ;n th~. w.:ay re.fęr.r-ąd to Iń par.agraph 1 rn-ąy.be teferred tQ tbe 
ćourt of jU.stite ofthe. Eutope~m Union by either oHhe P.~n't1es ąft~r baying gjve.l) th~ 

-~Qthe.r p;ątty i~m.o.nths,_ oat;re:·łrr ąavartee 'otifS: h'itentTQu .. -tlf referrltfg: to e". matter to 
this Cóurt. · · 

Art.idę Z() 

:fiJ1ata;rovis1ons. 

l 
i 

:L Tńi$ Agreęmęo_t S.batl ęntęr. bito fotpe on the first day of the· tnltd month fot10Wirtg 
the d~ iYf :recelpt: ~f ttre· ·tater Qf two· .notlftcątio.~5 ~Y -~~ P.ąrtle$· tf1ą~ t~~Y . !lą~ 1 

completeq. the· !nter~ł ·prt)cedures· .netes.sary fót tile entry ·fnto- 'fó.rte· of tbis 
A&teement. 

~ ThJs ~teem-ent is ·c-o.ncluded for an unlrmited period oftiń1e.. 
3. rh.is Agreefl'.łem miłY l:lę amend~ by· m.ut~aJ cónsept of the PąrtJe$. $uCh. 

·amendm.enu shatł enter lnto ror:ce in acco.rdanta: W.łtfl patagraph 1 of .this Artkł"e, 
unfe$-gfherwi~ę agr~~-by the·PattJęs. 



4. Either Party mąy tęrt.nin~te· thi~· Agre.ement by means of a wrijtęą J!Q~~ę t-o the 
other Party. Te.rinination shall take effect 6 months ·after thę d~y Qf rec~iPt of the 
n~ce, ur1łess otherwi$e. agreed by the Parties. · · 

S .. ·.J t ~"~ "M--i-J..,..... Wl~ . t· ... łgneu a ................ .-•. •.~··•··•'··•·· .. ••····""·· on ............. ~~.~~~ ........................... ~ .......... ln. wo· coptes:. 
ea~h in Poł~sh ·and :Engfish iańguages1 one copy for eaC.h PartY, b.oth l~ng~age. versł.ons· 
bein_g ,equally autbentic. · · 

fUbf/o;rJil_ 
On bJałf- o~-tn~ Rep1,1bli~ of'Pola~ on beha.lf ofthe· Eutopean Border 

and··(Qa$t'G~ł'f,ł·Ągericv '(frort~~) 





Anne-~! 
b.etaiiec:f ~rip,Qqn of litnd areat~ be:ttansferred·to:th~·Ągent\fsownet-sb{p 

tl)-e· land ;m~a r~err~.d to· hl Artk'1e f0.{1} of.tbe Agree:ment lś part ef a płOt of ł~nd 
9.wned bY. the State Treasury of the Repub.ti~. of Pciła~~- ·NQ 51$. W:ithin. th~ '~rvęY-ing 
are~ t-l<>: 1.-(ll::-lSz:·ł~te~ .at :13-2 Ractawicl<~ Street;_ -warsaw,~-Gf·arr'approxi:mate··totat 
surface .atea .nf 2-9~ łiectares, as ~resented i~ the gen~nd skeich dtąWn ln on tne: .m~p . 
b.e.tow.(łM~e sha4~d a.reą). 

The .. cur,tęrtt patam:eters,fór th~ larłd are1
: 

.a) sętviee_, ·s.portsand:recreatton :areas or sel'Vice:, trade an~ O.fflc:;e. ~.reas 
. . :~~ pu,r~e:~. -~~ in the field .ot sports. and recreation.~ healtb {exctuding 

bo~.p.itałs)~. g~stronomy) culture 

perm:fss,ibl~· pqrpo-se!. sef\itcęs_ in .. the field of: .offices,.. adminrstratton, retail tracle 
.{excłuc.Ung petroi stationsl only in the form ef sepa(ate ~om.metdal unłts de~ignq~~~ l 
~~he--huJ1di.ngs byh.a$ic-·ptrrpose · · · - ; 

- tethriłca1 infrast~e:- a fłetwork and deVipę er.&ti'l~ri.P-8 .corme~i<m~ {tęrmi~~.M tth·-~i;.: .;id· ... :· .. .. ... .. . . . . .. 
a . . . .. u.UJ mgs. 

c.~ąlfJn J"aelihf: m~mum helght of buil~lngs .. 12. m, from thę direetloo of 
R.acl.awirika Street - pęrtnlssihJe height of buildirtgs - 15 m. 

·buiłt~up l~~~sl.ty.f.l~~r. 1.4 

·- łtłalt:imum. bu"dding area:on th.e building, płot;(footprint}.: 3'5%. 

:&J~~iy a(;J;iv:e s"'rfat.e: min. 60% 

-- ~l4mlłm łel:l&thoftłte fu.)nt-facades p,f b~iłąl:l".gs.: S&-:m: 

:~} $ęi'Vttę.,- spo~ and ręę~n areąs 
hask:pur:-p.ase: services in the field of sports <~nd recreatlon 

- ~f.ffii~ł)lę PUfpPsei· s_ervices )n the field .o.f; łtAS.trónómy~ culture, tourJsmł leisure' 

-' tecbnJątł tml'!!.$t~re• ą network ;and devr~ e.ngln~eri-og,<;onn~«;)ns -(t~rm.inałs} 
at the:buildings. 

- '"o~~~:hefght: -rnaxim~m hęight of buiłdlngs.- $ m 
- bullt:o'tlP interfsi:tY fatto.r: 1.1 

.- ~mM.m .l)uiJdłńg·aręą.on ~ę: bulldi~ pło~ {fo.otpri.ńt): . .50% 

-- biologieally active·surfa~: mio. 40%: 

...,. max.łrnQm tength ofthe.front facades·otbuUdmgs:- not-deterntined 

1. Th~ data cennes from tnę· d.rąft, ~l z~;inmg pian (J-ZP) for tnę area :Qf ~odkiewrąą ·$treet. 
t~:te·vroY.,ls.\ons ·ofthe- a:boyę L:ZP -do. r:rot.·~flśtiWte thę appll_cjiblę \ąąlt tąw, tnęr~or:e ~--~~ 
not .t;iinciłifi.g_ for tl:le ~mpę~~nt ą~tit~ Whęri; iS~1,1tng tb~ tęJ.ęvąn~~ .adiJlfntsq;ątWę, ~sions 
(ę_g~ ~qn lłl1. btiilotng. ·ąną· tąo~ 4ęv~topm.ent, ·J>u,ildi~ P.eiirtit)~ wo,wever; in _app\ytng ą.~. 
-fot d~f~ on zoning qnQ tan~ ·use. they mąy be: too$i@d by these.cnithO.rttię$ •. 

l 



c) green areas, servi·~e:t ~ort and recreation areas 
basi.t·purpose: green atea.~. green parkj surface water; ąervices. itnfl'e field of: s.vortS~ 
reereatioaj Jeisurę: ·and r;qłture in th~ form of field device.s or nbjects Qf sm.all 
arthitecture 

pęmrisslble pyrp9.s~i wałking and cycling, servicesin the field of:-gastrono.m.y; tra(lel 
sporni reaeationtleisure and culture in the form ot park pąv{łions 

techrdQ:II lnftaS.tiilct.t.ir~:· a netwo.rk and deVice.engineering con.neą;!~rrs (t~incds} 

. bioiO,gitaUy actwę $Url.ące: mi.n. ~80% 

For tbe r>urp~~ę,s· <1f constrtJcting the Agen~·ls ;head.quarters building(sJ on :the 
·d~slgnated land area, the Parties .shałf .takę .. st.eP.~· t() ensure. -that thę ~ęst possibł~. 
parai:ne~rs arę· Qbtainęd, ancl to ad~.Pt the· i.ot.tińJl.ófthe pt~perty accordingly. · 
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Annex 11 

U~ ·of ~.ff of the Agęnt\' Wh~ a.ct()rdfng to Artfele 12(2}. of tbe· Hęa~quarl:ers 
~reement, ·enfoy the · prMJeges and łmmu~it)ę$ aa;:ordęr;ł to diph>mati~ ~ęnts 
a(crędited ~o ~ne Repubile ()fP-oland 

·PostTitle Ntiinber of S'P;\ff 
.. 

E~ive Direttor ~ 
.. . . 

oęp-uey E~~JI.E! DJ.~Or i 
.. 

Adv;sei' i. 

.Director of llivislon ł 

.J1ea~l"of Unit 12 

·lncfE!pen4el\t .functions 

(S.,okespel"$ons (2), ~n.4amentął ąights Offitęri.Data Protętąon om~r-;,AccoQI'!ting. s-
Qfficed 

.. 
l!ęą.d cif $ectqr 

18 
{~ gqtJiValent, Head óf .Qlbinet.and Teamleac;lers} 

To.tal 41: 



An.nex.lłl 

1.-.lnd:exation o.ft"'e·:ceii:Mr:.r.ef~rred··t : -~ >A~Ie-1214' . . .. . .. ... . .. .~.J: ~'-•"łłł ... . o.1n n•.. 1 1 

the. ceiUng mentionecfih:l\rtlcłe- 1?{4)of th~ Agr~e.me.nt (2o·ooo PtN) śhall be fiXed:;and: 
:l)~t svbje.Gt . .to revision during..the first year ofits implem·entatłon • 

. At:the b:e_gi,nmn.g.<>tttu:~-~~n·d;.ęn~ every·fołlowlf'g ądę.n.tfarv~r, tn~ ab.Pve-mentioned 
(:ęmn·;r o1ay bę revisęd upwards; ifsuth revision tS .requestea: by cną of 't.be- pąr~,i'ę:s. ł.n 
writłng n~ latęr ~l:t1=1n. 3.1 M~ręh·.ęfthe ghr~n· ~9.1endąr yęęr (year N}~ rttę .othet.pa.rt.v·shan 
,ącknowłedgę receip.t within 15 ·days of receptlon -~fthe· ręque~ ·-The ne.Vd !:ęńi~ ~6~1.1 be· 
tomm:unicirted as soon ~ the final ind. ex: ts ·avaiłabhrand it.-sl'lałl be· ąppiied for the: year 
~ -

This- .tevisi(;>n sha.n bę .d·etęrroi!1~ bythe ann:u~ł inf.linton rąt:ę ittPbland as publi5hed by 
EłJReStAT; ··-·-- ····--·-.. ---·- .. -------·-· - · -·-·--- ----- - .. -· .. 

th$. revisiO:n sJi~!ł ~Je ~lc:!JI~ed iJJ acoord.ancę;w.itń the..fo!lowińg_funnula: 
Pr ;:: P.o. + (Po x ąpnual inftation rate: iQ Polan.d o.f tne. ·yęą; N
~ł-

·where:: 

P.r = reVised: ceiling (:to be appUed: for the·year N}; 

Po, =tgUlng ąpp:U~d.in the ye~-r N-1. 

z .. lnd$.dti()n ohhErtełii.ng. refer.r~d· to 'in Articie 14(3)łb). 
The ceiłing referręd to in: Artłcle .. 14{3}(p} of the.AgreemęDt {3:S ooo ~LN:) ~~~:u b~.:·fi~ 
and not Stihlectto·revision during the first year of its ·implementatłon. 

A.t.the .~.ęgtnniog_ ofthę sęcąn.ą, ~d eV.erv- follóWińg ~~:e~~r yeąr~.:t~f! aboVEHn~ntt.ę·ned 
teJUng, may he teVised upwatds/ w .suth· tevision · is reqJ.tested b-y one <Jfthe pa:ftięs· i~ 
wrl~łtig:!JQ łate.r tha,n, 3.1 M9rth ofthę given caJęndar year{y.ęąr N}. ·lbe óther:party:sha.U 
·ackrt:Owledge reteipt=within 15 daysofreception ofthe r.ęq~est. Th.e .new (:eiłing~ba.n P.e 
:~qmmurii~tęti .łlS s<;>Qn a_s the fi·nal index i$ avaftab.le a.nd fi: .shali be 'appUad. for thEfyear 
N:. 

''rtds .. revi$i0rt sbalł be. dJatcąrmi.ned by tbe, ~nnual io.flatiQfl rate in Poiaod as.. p:u:błished b.v
EUROSTAT. 

Jb.e ręv.iSJ!'ln sh:a·u J)e ~IP.ułated :in acoor.dance, with the foliowtngfótrn.ula; 
Pr .:::_ po + .{P.q x annvał inflat!o.l'l ·~: in Poiand· <>f me yeąr N-
l). 

whąre: 

Pł' :::iev1sed ceiłtng {to be applięd for the year N:}; 

P.o =.~iling·appl!e~inthe,yęar N-1. 

l 
l 

l 
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Warszawa, J.A czerwca 2017 r. 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.332.2017 /8/ AM 

Opinia 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie 

siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
(Frontex}, podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r., wyrażona przez ministra właściwego 

do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Projekt ustawy o ratyfikacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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