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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM 10-238-02

Pan

                     Marek Borowski

                      Marszałek Sejmu

                                    Rzeczypospolitej Polskiej

       Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o

ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym.

- 

         W załączeniu przedstawiam także opinie dotyczącą  zgodności  proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.

               Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie

w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

                                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                                              /-/ Leszek Miller



P r o j e k t

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 29 lipca 2002 r. została sporządzona w Starej Lubowni Umowa między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu
kolejowym i drogowym, w następującym brzmieniu:

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
oświadczam, że:

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

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia ........................... 2002 r.

PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Aleksander Kwaśniewski

PREZES RADY MINISTRÓW

Leszek Miller



U S T A W A

z dnia

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w

odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym.

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

ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w

odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29

lipca 2002 r.

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

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

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie

granicznej w ruchu kolejowym i drogowym została podpisana dnia 29 lipca 2002 r.

Konieczność zawarcia nowej umowy wynikała przede wszystkim ze zmian polityczno-

ustrojowych, jakie dokonały się w ostatnich latach w Europie Środkowo-Wschodniej, w

związku z czym państwa sąsiadujące, z którymi Polska miała podpisane umowy regulujące

problematykę współpracy przy dokonywaniu kontroli w przejściach granicznych przestały istnieć w

dotychczasowym kształcie ustrojowym, a treść wspomnianych umów w znacznej części

zdezaktualizowała się. Powstanie Republiki Słowackiej jako niezależnego państwa, spowodowało

konieczność opracowania nowych regulacji prawnych z zakresu współpracy w dokonywaniu

kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-słowacką granicę

państwową.

Wskazana Umowa reguluje zasady współpracy przy dokonywaniu kontroli granicznej, celnej,

weterynaryjnej, sanitarnej i fitosanitarnej osób, towarów i środków transportu przekraczających

polsko-słowacką granicę państwową oraz innych rodzajów kontroli określonych prawem

Umawiających się Stron, a w ramach tego m.in.:

1) zasady dokonywania kontroli przez organy kontrolne jednej z Umawiających się Stron na

terytorium drugiej Umawiającej się Strony,

2) zasady dochodzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez funkcjonariuszy podczas

wykonywania czynności służbowych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony oraz



roszczeń tych funkcjonariuszy związanych z doznaniem szkody lub uszczerbku na zdrowiu

podczas dokonywania czynności kontrolnych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony,

3) zasady oznaczania pomieszczeń i budynków służbowych oddanych do dyspozycji

funkcjonariuszom jednej Umawiającej się Strony dokonujących odprawy granicznej na

terytorium drugiej Umawiającej się Strony,



4) zasady ochrony obiektów przejścia granicznego oraz kontrolowanych lub oczekujących

na kontrolę osób, towarów i środków transportu, zabezpieczenia drogi przejazdu od granicy

państwa do miejsca dokonywania odprawy granicznej oraz instalowania i użytkowania

środków łączności w tych przejściach,

5) zasady postępowania z dokumentami służbowymi, służbowymi środkami transportu,

przedmiotami przeznaczonymi do wykonywania czynności kontrolnych oraz rzeczami

osobistymi organów kontrolnych Umawiających się Stron,

6) zasady wywożenia towarów, środków transportu, dewiz i innych środków płatniczych

zdeponowanych lub zatrzymanych przez organy kontrolne jednej Umawiającej się

Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony,  jak również pobranych przez te

organy ceł, podatków i innych opłat oraz próbek towarów,

7) zasady przekraczania granicy państwowej przez funkcjonariuszy organów kontrolnych

oraz pracowników wykonujących czynności służbowe związane z odprawą graniczną

osób, towarów i środków transportu,

8) zasady udostępniania pomieszczeń, przedziałów, bezpłatnych przejazdów oraz

zapewniania ewentualnych noclegów dla organów kontrolnych dokonujących odprawy

granicznej w ruchu kolejowym, w tym również podczas jazdy pociągu na wyznaczonych

odcinkach tras kolejowych.

Postanowienia przedmiotowej Umowy stanowią całościowe unormowanie kwestii związanych

z dokonywaniem wspólnej kontroli przez polskie i słowackie organy kontrolne na terytorium

jednej ze Stron Umowy. Dotychczas taka współpraca dokonywana była na podstawie

Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną

o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających

polsko-czechosłowacką granicę państwową w ruchu kolejowym i drogowym, podpisanej w

Warszawie dnia 23 września 1966 r. oraz Porozumienia między Rządem Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o

współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających

polsko- czechosłowacką granicę państwową w ruchu kolejowym i drogowym, podpisanego

w Pradze dnia 8 lipca 1971 r.

Wejście w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach

w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym pozytywnie wpłynie na rozwój

stosunków społecznych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką

przez usprawnienie pracy organów kontrolnych dokonujących kontroli osób, towarów i

środków transportu przekraczających polsko-słowacką granicę państwową. Działanie mające



na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania przejść granicznych, a w szczególności

ułatwienie dokonywania wyżej wymienionej kontroli w tych przejściach jest zgodne z polityką

obu państw.

Przedmiotowa Umowa dotyczy spraw wchodzących w zakres właściwości Ministrów: Spraw

Wewnętrznych i Administracji, Finansów, Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdrowia,

Gospodarki, Wojewodów: Podkarpackiego, Małopolskiego i Śląskiego, Komendanta

Głównego Straży Granicznej, a także Komendantów Bieszczadzkiego i Karpackiego Oddziału

Straży Granicznej. Uregulowania wskazanej Umowy z Republiką Słowacką dotyczą także

pracowników, o których mowa w art. 16 Umowy, posiadających ustawowe uprawnienia do

wykonywania określonych prawem każdej z Umawiających się Stron, czynności związanych z

odprawą graniczną w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego.

Postanowienia przedmiotowej Umowy porządkujące wszystkie sprawy związane ze współpracą

przy dokonywaniu odprawy granicznej w przejściach granicznych na polsko - słowackiej

granicy państwowej niejednokrotnie odwołują się do przepisów prawa jednej lub obu

Umawiających się Stron. Zgodnie z art. 4 tej Umowy, zatrudnieni w organach kontrolnych jednej

Umawiającej się Strony oraz pracownicy dokonujący odprawy granicznej na terytorium

drugiej Umawiającej się Strony wykonują swoje czynności służbowe zgodnie z prawem

państwa, którego są obywatelami i z takimi skutkami prawnymi, jakby wykonywali te

czynności na terytorium tego państwa. Odstępstwo od tej zasady stanowią postanowienia

dotyczące warunków użycia broni przez funkcjonariuszy wykonujących czynności kontrolne

na terytorium drugiej Umawiającej się Strony (art. 9) oraz postanowienia dotyczące zasad

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód doznanych lub wyrządzonych przez

funkcjonariuszy (art. 10).

Postanowienia art. 3 ust. 2, art. 16 ust. 3 oraz art. 17 ust. 1 przewidują zawarcie dodatkowych

porozumień, w tym porozumienia określającego przejścia graniczne, w których organy

kontrolne jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały wspólnej odprawy granicznej na

terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Niezależnie od tego, w celu wymiany informacji w

zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, zostaną zgodnie z art. 18

Umowy, utworzone punkty kontaktowe (ich tworzenie jest związane z pozytywnymi wynikami

uzyskanymi przez funkcjonujące już punkty kontaktowe na granicy zachodniej) oraz, zgodnie z

art. 19, zostanie powołana Polsko-Słowacka Komisja Mieszana, której zadaniem będzie

okresowa ocena funkcjonowania przejść granicznych i wykonywania postanowień przed-

miotowej Umowy.

Wejście w życie przedmiotowej Umowy spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych

kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków do przeprowadzania wspólnych



odpraw granicznych osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-słowacką

granicę państwową. Realizacja postanowień Umowy w odniesieniu do drogowych i kolejowych

przejść granicznych znajdujących się na terenie województw: Podkarpackiego, Małopolskiego i

Śląskiego pociągnie za sobą wzrost wydatków związanych zarówno ze zmianami w

dotychczasowej infrastrukturze przejść granicznych (ogółem o około 650 000 zł),  jak i z

bieżącym ich utrzymywaniem (ogółem około 1 min zł w skali roku). Powyższe kwoty zostały

obliczone szacunkowo na podstawie informacji uzyskanych od organów zobowiązanych do

utrzymania przejść granicznych.

Przedstawione wyżej wydatki, dotyczące drogowych przejść granicznych będą pokrywane z

przeznaczonych na ten cel środków pochodzących z budżetów właściwych wojewodów. W

odniesieniu do kolejowych przejść granicznych wydatki te zostaną pokryte z budżetu Ministra

Infrastruktury. Określenie przejść granicznych, w których będzie dokonywana wspólna

odprawa graniczna, nastąpi w drodze porozumienia zawartego przez właściwe organy

Umawiających się Stron, zgodnie z art. 3 ust. 2 przedmiotowej Umowy, co pozwoli na

racjonalne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i modernizację

przejść granicznych.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie

granicznej w ruchu kolejowym i drogowym nie dotyczy pokoju, sojuszy, układów politycznych

lub układów wojskowych, wolności praw lub obowiązków obywatelskich określonych w

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach

międzynarodowych oraz spraw, w których Konstytucja wymaga ustawy.

Umowa ta zawiera natomiast postanowienia dotyczące warunków użycia broni przez

funkcjonariusza wykonującego czynności kontrolne na terytorium drugiej Umawiającej się

Strony (art. 9) oraz zasad dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód doznanych

lub wyrządzonych przez funkcjonariusza i pracownika (art. 10), które to postanowienia

stanowią odstępstwa od obowiązującego prawa polskiego.

W świetle powyższego, postanowienia te nie tylko dotyczą materii ustawowej, ale również

zmieniają obowiązujące ustawy, co wyczerpuje przesłanki art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP.

Wskazane postanowienia mają ponadto charakter samowykonalny, są jasne, precyzyjnie

określające zobowiązania, bezwarunkowe i zupełne, a to oznacza, że do ich prawidłowego

stosowania w prawie polskim jest niezbędne nadanie przedmiotowej Umowie mocy prawnej

dającej jej pierwszeństwo przed ustawą, co umożliwia jedynie ratyfikacja, za uprzednią zgodą

wyrażoną w ustawie.



W świetle powyższego Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o

ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym podlega ratyfikacji, za

uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji RP i art. 12 ust. 2

ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443).








































