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SPRAWOZDANIE

KoMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Prz ewod niczący Komi sj i

l- lMarek Biernacki

Druk nr 828

o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie granicy pa stwowej oraz
niektÓrych innych ustaw (druk nr 811).

Marszałek Sejmu, zgodnie Z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.l regulaminu Sejmu
skierował w dniu 23 |ipca 2008 r. powyzszy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw
Wewnęt rzny ch do pi erwszego czytania.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych - po przeprow adzeniu pierwszego
cz7Ąania i rozpattzeniu powyŻszego pĄektu ustawy na posiedzeniu w dniu
25 lipca 2008 r.,

wnosi:

Wys o k i s e j m uchwalićraczyzałączonyproJektustawy.

Warszawa, dnia 25 lipca 2008 r.

Sprawozdawca

/-l Wiesław Woda
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Projekt 

 

 

 

USTAWA  

z dnia               2008 r. 

 

o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej  
oraz niektórych innych ustaw1)

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej oraz ustawę 

z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 
2005 r. Nr 226, poz. 1944 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982) wpro-
wadza się następujące zmiany:  

1) w art. 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. Przekraczanie granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozu-
mieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy ko-
deks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny 
Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), zwanego dalej „kodek-
sem granicznym Schengen”, następuje na zasadach określonych w kodeksie 
granicznym Schengen.”;  

2) uchyla się art. 14a; 

3) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:  

„Art. 16a. Przepisów art. 16 nie stosuje się do przejść granicznych, o któ-
rych mowa w art. 17a.”;  

4) art. 17a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporzą-
dzenia, przywraca tymczasowo, przedłuża lub znosi kontrolę gra-
niczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą 
granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schen-
gen, określając:  

1) odcinki granicy państwowej, na której kontrola graniczna 
osób zostaje przywrócona tymczasowo, przedłużona lub 
zniesiona;  
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2) przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te 
przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść 
granicznych;  

3) okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona 
tymczasowo lub przedłużona.  

 Rozporządzenie powinno uwzględniać dostosowanie zakresu 
kontroli do przyczyn uzasadniających jej wprowadzenie oraz 
możliwość stosowania kontroli na niektórych odcinkach drogo-
wych lub kolejowych przecinających granicę państwową, a także 
w niektórych portach i przystaniach oraz portach lotniczych i lot-
niskach.”; 

5) po art. 17b dodaje się art. 17c – 17e w brzmieniu:  

„Art. 17c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komen-
danta Głównego Straży Granicznej, w przypadkach określonych 
w rozporządzeniu (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym mechanizm tworze-
nia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniającym 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego 
mechanizmu i określającym uprawnienia i zadania zaproszonych 
funkcjonariuszy (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30), zwa-
nym dalej „rozporządzeniem nr 863/2007”, może wystąpić do Eu-
ropejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Ze-
wnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej 
o oddelegowanie na czas określony na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej zespołów szybkiej interwencji na granicy. 

Art. 17d. Funkcjonariusze straży granicznych, w rozumieniu rozporządzenia  
nr 863/2007, państw członkowskich Unii Europejskiej na granicy 
państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu kodeksu 
granicznego Schengen wykonują zadania w ramach zespołów 
szybkiej interwencji na granicy zgodnie z przepisami krajowymi 
odnoszącymi się do funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie 
określonym w rozporządzeniu nr 863/2007. 

Art. 17e. Komendant Główny Straży Granicznej w zakresie dotyczącym ze-
społów szybkiej interwencji na granicy: 

1) wykonuje zadania krajowego punktu kontaktowego właści-
wego w sprawach komunikacji z Europejską Agencją Zarzą-
dzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych 
Państw Członkowskich Unii Europejskiej; 

2) uzgadnia plan operacyjny określający szczegółowe warunki 
oddelegowania zespołów szybkiej interwencji na granicy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”. 
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Art. 2. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 
234, poz. 1997, z późn. zm.2)) po rozdziale 14a dodaje się rozdział 14b w brzmieniu:  

„Rozdział 14b 

Służba funkcjonariuszy Straży Granicznej w zespołach szybkiej interwencji  
na granicy 

Art. 147o. 1. Do zespołów szybkiej interwencji na granicy utworzonych zgod-
nie z rozporządzeniem (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym mechanizm 
tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmienia-
jącym rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do 
tego mechanizmu i określającym uprawnienia i zadania zaproszo-
nych funkcjonariuszy (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30), 
zwanym dalej „rozporządzeniem nr 863/2007”, mogą zostać de-
legowani funkcjonariusze wchodzący w skład krajowej rezerwy 
ekspertów.  

2. Komendant Główny Straży Granicznej określa, w drodze decyzji, 
skład krajowej rezerwy ekspertów stanowiącej część rezerwy in-
terwencyjnej, o której mowa w rozporządzeniu nr 863/2007. 

3. Włączenie w skład krajowej rezerwy ekspertów następuje za pi-
semną zgodą funkcjonariusza. Zgoda ta obejmuje delegowania 
funkcjonariusza do zespołów szybkiej interwencji na granicy.  

4. Komendant Główny Straży Granicznej na zasadach określonych 
w rozporządzeniu nr 863/2007 deleguje lub odmawia delegowa-
nia funkcjonariuszy do wykonywania zadań w zespołach szybkiej 
interwencji na granicy.  

5. W czasie delegowania, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz 
wykonuje polecenia właściwych przełożonych przyjmującego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej.  

6. Do funkcjonariuszy delegowanych do zespołów szybkiej inter-
wencji na granicy stosuje się odpowiednio przepisy art. 37 ust. 2a, 
art. 147h w zakresie świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu 
oraz art. 147j.”.  

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 
525, z późn. zm.3)) w art. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy straży granicznej 
państw Unii Europejskiej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach zespołów szybkiej interwencji na granicy na zasadach 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 

708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 
521. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 
959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. 
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określonych w rozporządzeniu (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym mechanizm tworzenia zespo-
łów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniającym rozporządzenie Ra-
dy (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i określającym 
uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy (Dz. Urz. UE L 199 z 
31.07.2007, str. 30);”. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPtrJS KIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI ELIROPEJSKIEJ

SEKRET ARZ STANU
Mikołaj DowgieIewicz

Min.MDlł $$ rcanPirrra

Warszaw a, dnia?!-lipca 2008 r.

Pan Marek Biernacki
Przewodniczący Komisji Administracji i
Spraw Wewnętrznych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii E,uropejskiej rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o ocltronie granic| polistwowej oraz niektÓrych innyclt ustaw sporz4d zona na
pods taw iea r t . gpk t3wzw. za r t . 2us t .  l p k t2 i u s t . 2pk t2aus tawyzdn i abs i e rpn i a
1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz.U. Nr 106, poz. 4g4), w związku z art.
42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Euiopejskiej
Mikołaj a Dowgielewicza

Szanowny P anie P rz ev, o dnic zc1cy,

W związku Z przedłoŻonym tekstern Sprawozdarria Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych o rządowyl projekcie ustawy o zmlanle uitu*y o ochronie granicy
panstwowej otaz niektorych innych ustaw (dmk nr 811;pismo zdnia29.O7.ZO08 r., nIASW-
0 1 5 0- 5 6-2 008 )' pozw a\arn sobie Wr azic następuj ącą opinię :

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem uni i  Europejskiej .

Z powazaniem,

Do uprzejmei wiadorrrości: 
. .'u.

Pan Piotr Stachanczyk
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznychi Adrnirristracji


