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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-3-09  
  

 
Pan  

 Bronisław Komorowski 
 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 Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem 
Ministrów Ukrainy o zasadach małego 
ruchu granicznego, podpisanej  
w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, 
oraz Protokołu, podpisanego  
w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 
roku, między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Gabinetem Ministrów 
Ukrainy o zmianie Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Gabinetem Ministrów Ukrainy  
o zasadach małego ruchu granicznego, 



podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 
2008 roku. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię 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. 

 

(-) Donald Tusk 



            

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

W dniu 28 marca 2008 roku została podpisana w Kijowie Umowa między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu 

granicznego, a w dniu 22 grudnia 2008 roku został podpisany w Warszawie Protokół 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie 

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy 

o  zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, 

w następujących brzmieniach: 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową i Protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej 

Polskiej oświadczam, że: 

– zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w  nich 

zawartych, 

–  są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, 

–  będą niezmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Dano w Warszawie, dnia 

 

              PREZYDENT 

       RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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           Projekt 

 

 

U S T A W A 

                                                    z dnia 

 

o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów 

Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 

2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach 

małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku 

 

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

ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów 

Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 

2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach 

małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku. 

 

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

 

 

1. Potrzeba i cel zawarcia Umowy i Protokołu 

 Umowa została podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku. Ze strony polskiej 

Umowę podpisał Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk. Protokół został podpisany 

w  Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Pana Andrzeja Kremera. 

Głównym celem zawarcia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  

a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego jest wprowadzenie 

ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-ukraińskiej przez mieszkańców strefy 

przygranicznej, ułatwienie wzajemnych kontaktów między nimi oraz rozwój różnych dziedzin 

współpracy w strefie przygranicznej. 

Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

20  grudnia 2006 roku ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na 

zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia 

Konwencji z Schengen upoważniło państwa członkowskie Unii Europejskiej do zawierania 

umów o małym ruchu granicznym z sąsiadującymi państwami trzecimi, pod warunkiem że 

postanowienia takich umów są zgodne z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu.  

   Postanowienia Umowy określają m.in. zasady małego ruchu granicznego między 

Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, w tym warunki przekraczania granicy w ramach małego 

ruchu granicznego, zasady i czas pobytu w strefie przygranicznej, tryb i warunki wydawania 

zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, wysokość opłat za 

wydanie zezwolenia, sankcje stosowane wobec osób naruszających zasady małego ruchu 

granicznego. 

W dniu 10 marca 2008 roku Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a  Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego została przekazana do 

Komisji Europejskiej w celu zaopiniowania. W związku z opinią Komisji Europejskiej z dnia 

30 kwietnia 2008 roku wskazującą na postanowienia Umowy, które wymagają zmiany w celu 

ich dostosowania do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu 

granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego 



postanowienia Konwencji z Schengen, wystąpiła konieczność zmiany Umowy przez zawarcie 

Protokołu. Protokół wprowadza następujące zmiany w Umowie: 

1)  terminologii zastosowanej w artykułach 3 i 5 Umowy, 

2) załącznika nr 1 do Umowy, zawierającego wykaz miejscowości i jednostek   

podziału administracyjnego  znajdujących się w strefie przygranicznej.  

2. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Ruch osobowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą jest regulowany Umową 

między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz, podpisaną 

w  Luksemburgu w dniu 18 czerwca 2007 roku, Umową między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach  ruchu osobowego, podpisaną w Kijowie 

dnia 30 lipca 2003 roku oraz Protokołem o zmianie Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, 

podpisanej w Kijowie dnia 30 lipca  2003 roku, podpisanym w Warszawie dnia 30 listopada 

2007 roku.  

Żadne umowy międzynarodowe nie wiążą Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy 

w  zakresie uregulowań dotyczących małego ruchu granicznego. Zasady tego ruchu stanowią 

odstępstwo od ogólnych zasad regulujących kontrolę graniczną osób przekraczających 

zewnętrzne granice państw członkowskich Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu 

(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku 

ustanawiającym wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice 

(kodeks graniczny Schengen). Odstępstwo to zostało prawnie usankcjonowane przepisami 

rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 

2006  roku ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych 

granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego postanowienia Konwencji 

z  Schengen. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 

2006 roku zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, 

których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, 

których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, z obowiązku wizowego zostali zwolnieni 

obywatele państw trzecich znajdujących się na liście w załączniku I do tego rozporządzenia, 

którzy są posiadaczami zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego, gdy korzystają oni ze swojego prawa w ramach zasad małego ruchu 

granicznego. Oznacza to, że z ułatwień przewidzianych postanowieniami Umowy między 
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Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu 

granicznego będą mogli skorzystać nie tylko obywatele Ukrainy będący mieszkańcami 

ukraińskiej strefy przygranicznej, ale również obywatele państw trzecich będący 

mieszkańcami tej strefy. Ułatwienia te, na zasadzie wzajemności, będą dotyczyły także 

obywateli państw trzecich będących mieszkańcami polskiej strefy przygranicznej. 

W artykule 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  

a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego określa się zakres 

przedmiotowy Umowy. 

W artykule 2 ustala się definicje podstawowych pojęć stosowanych w Umowie, takich 

jak: mały ruch graniczny, strefa przygraniczna, zezwolenie na przekraczanie granicy  

w ramach małego ruchu granicznego, mieszkańcy strefy przygranicznej; są one zgodne  

z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

20  grudnia 2006 roku ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na 

zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego postanowienia 

Konwencji z Schengen. W celu uniknięcia ewentualnych nadużyć przyjmuje się zasadę, że za 

mieszkańców strefy przygranicznej uznaje się osoby posiadające tam miejsce stałego 

zamieszkania przez okres przynajmniej 3 lat. 

W artykule 3 określa się warunki, po spełnieniu których mieszkańcy strefy 

przygranicznej mogą przekraczać wspólną granicę Państw Umawiających się Stron. W części 

dotyczącej osób uważanych za zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa 

wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych Protokołem 

dokonano zmiany polegającej na tym, że zapis ten nie odnosi się do Państw Stron Konwencji 

Wykonawczej Schengen, lecz do państw członkowskich Unii Europejskiej. 

W artykule 4 określa się limity czasu pobytu w strefie przygranicznej posiadaczy 

zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego; mieszczą się one 

w ramach limitów określonych rozporządzeniem (WE) nr 1931/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiającym przepisy dotyczące 

małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich  

i zmieniającym postanowienia Konwencji z Schengen. 

W artykule 5 określa się warunki wydawania mieszkańcom strefy przygranicznej 

zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. Wprowadza się 

zasadę, że pierwsze zezwolenie jest wydawane na okres 2 lat, a następne – po spełnieniu 

określonych warunków – na okres 5 lat. W części dotyczącej osób uważanych za zagrożenie 
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dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub 

stosunków międzynarodowych Protokołem dokonano zmiany polegającej na tym, że zapis ten 

nie odnosi się do Państw Stron Konwencji Wykonawczej Schengen, lecz do państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 

W artykule 6 ustala się zakres zabezpieczeń i specyfikacji technicznych zezwolenia na 

przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz zakres informacji w nim 

zawartych; jest to zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiającym przepisy dotyczące małego ruchu 

granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającym 

postanowienia Konwencji z Schengen.  

W artykule 7 przewiduje się dokonanie wymiany wzorów zezwoleń na przekraczanie 

granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzajemne informowanie się przez Strony  

o zmianach w zezwoleniach. 

W artykule 8 określa się terminy wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy 

w  ramach małego ruchu granicznego oraz przewiduje się prawo Stron do ustalenia 

przepisami wewnętrznymi szczegółowych zasad wydawania zezwoleń. 

W artykule 9 ustala się wysokość opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku  

o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego na  

20 euro. Kwota ta mieści się w granicach ustalonych postanowieniami rozporządzenia (WE) 

nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiającego 

przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw 

członkowskich i zmieniającego postanowienia Konwencji z Schengen (od 0 do 60 euro). 

Następujące kategorie osób zwolnione są z tej opłaty:  

a) osoby niepełnosprawne,  

b) emeryci i  renciści,  

c) dzieci w wieku do lat 18. 

Ustalając opłatę w tej wysokości oraz odstępstwa od tej opłaty, wzięto pod uwagę minimalne 

koszty administracyjne związane z rozpatrywaniem wniosków, a także aspekt polityczny 

i  społeczny polegający na uwzględnieniu łączących Rzeczpospolitą Polską i Ukrainę 

stosunków strategicznego partnerstwa.  

W artykule 10 nakłada się na osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu 

granicznego obowiązek przestrzegania porządku prawnego drugiego Państwa oraz przewiduje 
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się stosowanie sankcji za naruszenie zasad małego ruchu granicznego; jest to zgodne 

z  przepisami rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

20  grudnia 2006 roku ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na 

zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego postanowienia 

Konwencji z Schengen.  

W artykule 11 określa się zasady postępowania w przypadku utraty, odnalezienia, 

uszkodzenia bądź zniszczenia zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego. 

W artykule 12 określa się przejścia graniczne, przez które można przekraczać granicę 

w ramach małego ruchu granicznego oraz ustala się zasady kontroli osób przekraczających 

granicę w ramach małego ruchu granicznego. 

W artykule 13 ustala się, że mieszkańcy strefy przygranicznej, przekraczający wspólną 

granicę Państw Umawiających się Stron w ramach małego ruchu granicznego, powinni 

posiadać dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego. 

Ubezpieczenie to ma gwarantować placówce opieki medycznej zwrot poniesionych kosztów 

leczenia w stanach nagłych i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów transportu 

sanitarnego do państwa stałego zamieszkania. Określono również warunki, jakie powinien 

spełniać ten dokument. Komisja Europejska uznała wprawdzie wymóg posiadania polisy 

ubezpieczeniowej  jako wykraczający poza ramy rozporządzenia (WE) nr 1931/2006, ale 

nienaruszający jego istoty. 

W artykule 14 przewiduje się możliwość zawieszenia stosowania Umowy w całości 

lub części i określa się warunki, na jakich można tego dokonać. 

W artykule 15 ustanawia się możliwość odmowy wydania zezwolenia na 

przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, odmowy wjazdu lub pobytu 

mieszkańcowi strefy przygranicznej ze względu na przepisy prawa wewnętrznego. 

W artykule 16 ustala się tryb wymiany informacji i konsultacji między Umawiającymi 

się Stronami oraz powołanie Wspólnej Komisji ekspertów z określonymi zadaniami, która ma 

zbierać się na posiedzeniach, w razie potrzeby, na wniosek jednej ze Stron, jednak nie 

rzadziej niż raz w roku. 

W artykule 17 określa się, że załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

W artykule 18 określa się warunek wnoszenia zmian do Umowy. 

W artykule 19 określa się tryb wejścia w życie Umowy, a także jej wypowiedzenia. 
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Załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek podziału administracyjnego znajdujących się 

w strefie przygranicznej, który został zmieniony Protokołem. 

Załącznik nr 2 zawiera wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie miejsca 

stałego zamieszkania w strefie przygranicznej. 

W załączniku nr 3 ustalono, że konsulowie będą upoważnieni do przyjmowania 

wniosków o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego oraz do wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego.  

W załączniku nr 4 określono sankcje stosowane w przypadku naruszenia zasad małego 

ruchu granicznego. 

W treści artykułów 1 i 2 Protokołu zawarta jest definicja osób uważanych za 

zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego 

lub stosunków międzynarodowych. Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej zapis ten nie 

odnosi się do Państw Stron Konwencji Wykonawczej Schengen, lecz do państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 

 Strona ukraińska zaakceptowała zmianę sposobu wyznaczenia strefy przygranicznej, 

jednocześnie podkreślając, że zmniejszenie jej zasięgu w stosunku do pierwotnych założeń 

nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym. Jako podstawową jednostkę administracyjno-        

-terytorialną w celu wyznaczenia strefy po stronie polskiej przyjęto gminę. Wyznaczona tą 

metodą  strefa przygraniczna, opierająca się na zasadzie „30+”, zawiera wykaz miejscowości 

oraz w myśl opinii Komisji Europejskiej jest zgodna z aquis Schengen.   

  

3. Skutki wejścia w życie Umowy i Protokołu 

Ustanowienie zasad małego ruchu granicznego w stosunkach między Rzecząpospolitą 

Polską a Ukrainą będzie kolejnym ważnym elementem infrastruktury prawnej tworzącej 

system ułatwień w ruchu osobowym między obydwoma państwami,  które łączą  stosunki 

partnerstwa strategicznego. Rozwiązania przyjęte w Umowie potwierdzają specjalny status 

stosunków polsko-ukraińskich, sprzyjają rozwojowi wszechstronnej współpracy obu państw.  

Postanowienia Umowy ustanawiają wymierne korzyści dla mieszkańców strefy 

przygranicznej, w tym osób pochodzenia polskiego zamieszkałych w ukraińskiej strefie 

przygranicznej, polegające na ułatwieniu bezpośrednich kontaktów ze względów 

społecznych, kulturalnych, rodzinnych i ekonomicznych. 
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Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową i Protokołem nie będzie miało ujemnego 

wpływu na gospodarkę, rynek pracy i rozwój regionalny; przeciwnie, może być elementem 

sprzyjającym rozwojowi w tych dziedzinach. 

Stosowanie Umowy i Protokołu nie będzie generować zagrożeń dla porządku 

publicznego i bezpieczeństwa państwa. Wnioski o wydanie zezwolenia na przekraczanie 

granicy w ramach małego ruchu granicznego będą rozpatrywane przez konsulów 

z  wykorzystaniem  przepisów i procedur przewidzianych dla rozpatrywania wniosków 

o  wydanie wizy, w tym sprawdzeń w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, oraz w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 października 2008 r. 

o  zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367), 

która określa organy właściwe do wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach 

małego ruchu granicznego, tryb ich wydawania, organ właściwy w sprawie prowadzenia 

centralnego rejestru wniosków o wydanie zezwolenia, rejestru wydanych oraz 

unieważnionych zezwoleń, sposób prowadzenia tego rejestru, a także wyznaczających 

krajowy punkt kontaktowy odpowiedzialny za udzielanie informacji, na żądanie innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczących zezwoleń wprowadzonych do tego 

rejestru, przewidziany przepisami rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustanawiającego przepisy dotyczące 

małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich 

i  zmieniającego postanowienia Konwencji z Schengen. 

Wysokość wpływów do budżetu państwa z tytułu pobierania opłat za przyjęcie  

i rozpatrzenie wniosków o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego 

ruchu granicznego będzie zależna od liczby mieszkańców ukraińskiej strefy przygranicznej, 

zainteresowanych otrzymaniem takich zezwoleń. Obecnie szacuje się, że liczba ta może 

wynosić ok. 300.000 osób. Przy uwzględnieniu, że opłata za wydanie zezwolenia została 

ustalona w wysokości 20 euro, wpływy z tego tytułu  wyniosą ok. 6 mln euro (tj. za wydanie 

dokumentów ważnych 2 lata). 

 

4. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową i Protokołem 

Zgodnie z art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2000 r. Nr 216, poz. 1824) związanie 

Rzeczypospolitej Polskiej Umową nastąpi w drodze ratyfikacji, za uprzednią zgodą  wyrażoną 
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w ustawie, ponieważ spełnia ona przesłanki określone w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).  

W  związku z tym, że Protokół zmienia treść Umowy, będzie podlegał takiemu samemu 

trybowi jak Umowa.  

a) Podmioty prawa krajowego, których dotyczy Umowa i Protokół 

Minister właściwy do spraw zagranicznych i Minister właściwy do spraw 

wewnętrznych będą sprawowali nadzór nad realizacją Umowy i Protokołu. 

Zapisy Umowy i protokołu będą miały zastosowanie do osób fizycznych 

zamieszkałych w polskiej strefie przygranicznej z Ukrainą. 

b) Sposób, w jaki Umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

Następujące akty prawne i umowy międzynarodowe są związane z przedmiotową 

Umową i Protokołem: 

– ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 

   niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367), 

– rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

20 grudnia 2006 roku ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu 

granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich  

i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen. 

c) Środki prawne, jakie powinny  zostać przyjęte w celu wykonania Umowy                   

i  Protokołu 

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzeń: 

 – tryb postępowania po zatrzymaniu podczas kontroli granicznej zezwolenia na   

przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzór 

zaświadczenia o zatrzymaniu zezwolenia, uwzględniając konieczność unie-

możliwienia korzystania z tego zezwolenia, 

 –  wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy  

w ramach małego ruchu granicznego, uwzględniając w szczególności dane,  

o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy  

o cudzoziemcach oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367),  

w zakresie niezbędnym  do wydania zezwolenia, oraz liczbę  i wymogi dotyczące 

dołączanych do wniosku fotografii, 

 8



– wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, 

uwzględniając wymogi określone w art. 24f ust. 3 ustawy z dnia 24 października 

2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach  oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. 

Nr 216, poz. 1367) i w przepisach art. 7 ust. 3 i art. 15 ust. 4 rozporządzenia  

nr 1931/2006. 
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Załącznik Nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 

Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, 

podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.,  został  zastąpiony  

załącznikiem Nr 1 z Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 

2008 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 

Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, 

podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r. 
 

 

























































































































 
 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 

Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, 

podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.,  został  zastąpiony  
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Annex 2

Documents proving residency in the border area:

-  in  l l ' e  r .* i tną,^f  'h .  r , . 'ub l i c  o f  Po land:
a) identity card;
b) certificale of permanent residence issued by the conpetent Poiish

authońties;
c) residence card.

_ in the teńtory of Uliraine:
a) identitv card;
b) cenificate of permanent residence issued by the competent Ukrainian

authońties;
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Annex 3

Authorities competent to receive local border traffic permit applications and to issue
permlts:

- for border residents in the territory of the Republic ofPoland:
Consulate General of LJkraine in Lublin.

* for border residents in the territory of Ukaine:
a) Consul General ofthe Republic ofPoland in Lviv;
b) Consul General ofthe Republic of Poland in Lutsk.
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Annex 4

Penalties applied in the event of infringement ofthe local border traffic regime:

- in the territory ofthe Republic ofPoland:
a) decision obliging an alien to lear,e the tenitory of the Republic ofPoland;

b) decision expelling an alien from the tenitory of the Republic ofPoland;

c) entry ofan alien's name in the list ofaliens whose stay in the tenitory of the
Republic of Poland is deemed undesirable;

d) cancelletion oI the permit:

e) fine (Article 148 of the Act on Aliens of June l3 2003).

. in the teńtory of Uklaine:
a) expulsion;

b) shortening the length of duration of stay in the tenitory of Ukaine if the
infringement is not liable to administrative or criminal sanction (Article 3l
of the Law ofUkraine on Legal Status of Aliens and Stateless Persons)l

c) entry ban;

d) caution oI fine (Article 202 of the Code of Administrative offencęs of
Ukaine);

e) fine (Article 20i of the Code of Administrative Ol'fences of Ukaine);

f) Ftne or administrative detention of up to 15 days (Article 20.{' of the Code
of Administrative Offences of Ukraine);

d cancellation of the permit.
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URZĄD

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewic7

Min.MDi f /0g/DP/ma

Warszawa. dnia 6 stycznia 2009 r.

Pan Maciej Berek
Sekretarz Radv Ministrólv

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej Umowy niędzy Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej o Gobinetem Ministrów Ukroiny o zosadach malego rucItu grnnic6nego,
podpisanej w Kijowie dnia 28 narca 2008 roku, Protokoltt miętlzy Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Minbtrów Ukrainy o zmianie Umowy miętlzy Rządem
Rzeczs'pospolitej Polskiej g Gabineten Ministtów {Jkminy o zclsądnch matego ruchu
granicłtego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, projektu uchwaĘ Rady
Mittistrów w sprawie przedłoż'enia IJmowy między Rzątlem Rzeczypospolitej Polskiej a
Gabineten Lfinistrów Llkroiny o zasadach małego ruclttt granicznego, podpisanej w
Kijowie dnia 28 narcą 200E roku oraz Protokoltt między Rządem Rzecz1pospolitej Polskiej
ą Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie [Imowy niędzy Rządem Rzeczypospolitej
PoIskiej a Gabinetent Ministrów Ukrciny o zasadnch małego ruchu granicznego,
pod.pisanej w Kijowie dnią 28 narcą 2008 roku do rlĘJikacji, za uprzednią zgodą |vyrąż.oną
}9 usta|łie oraz projektu ustawy o raĘfikacji ww' Umowy oraz Protokołtt sporządzona na
podstawie art.9 pkt 3 w zw.z art.2 ust.  I  pkt 2 i  ust.2 pkt 2a ustawy z dnia 8 s ierpnia
1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U' Nr 106, poz. 194) przez Sekretarza
Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dorvgielewicza

Sz tz tzo',','tt 1 Pa n ie Mt n i s t rz e,

W zrviązku z wnioskiem o latyfikację Umolvy między Rządem Rzeczypospolilej Polskiej a
cabinetem Ministróv,' Llkrainy o zascldtlch małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie
tlnia 28 narca 2003 roku oraz Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Gabineten Ministrtjw IJlcrainy o zmianie [Jmołł,y między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Gabinetem Ministróyv Ll L.rainy o zcłsadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowle
dnta 28 nnrcą 2008 roku, przedłożonym rtraz z uzasadnieniem' projektem uchrł'ały Rady
lV{iIristrórv rv sprarvie przedłoŹenia Umortry oraz Protokołu do ratyfikacji' dokumentem
ratyfikac-r'jn}.nl or.az projektem ustawy o ratytikacji Umowy oraz Protokołu (pismo z dnia
l2 '0 l  .2009, nr RM-10.3-09 oraz RM.11l- l1-09) '  pozwalam sobie zglosić następujące uwagi '

l' W ty'trrle projektu uchwały Rad1. Ministrów brak jest zvlrotu ,,tlo ratyfikacji, za
uprzednią zgodą wyrażonąw us!awie'' .
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2. Jednocześnie podtrzymuję swoje dotychczasowe stanowisko i zwracam uwagę na

konieczność, id-i.. Urzędu kIE, óokonania zmiany równiei w art. l 3 Umowy

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukainy o

zasadach n.'aiego ruchu granicznegó, czego przedłoŻony Protokół nie uwzględnia, a na

co Urząd Kń ,'.acuł uwagę zarówno w piśmie z dnia 14'||.2008 r' (nr

V1in.MD/6555i08/ma);ak i w piśmie z dnia 24.11'2008 r. (nr Min.MDi6862l08/mĄ. .
Pozostawienle tego przepisu * jego obecnym brzmieniu' zdaniem Urzędu KIE, nie

po,*ulu nu uzna,ni" Umorłry za w pełni zgodną-.Z . 
prawem wspólnotowym' a Vr'

szczególności ' p,'.p,,u.i ,o,poi,ąd,enia (wE) nr |93lD006 Parlamentu

Euro|ljskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy- dotyczące

małego ,uihu granicznego nu zewnętrznych granicach lądortrych państw

człoŃorvskich i znrienia.1ącĘo postanowienia Konwencji z' Schengenr.

Jcdnoczęśnie pozwalam sobie r'"yrazić następujące opinie:

1) Umowa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, z ztstrzeżzeniem uwagi

wyrażonej porvyżej;

2) Protokól jest zgodny Z prawem Unii Europejskiej;

3) Przedmiot projektu uchwaĘ Rady Ministrów oraz projektu ustawy nie jest

objęĘ prawem Unii Europejskiej.

Z pO\Nażaniem,

:t).i:tq:.r$:,h+
.-:l; ,, .7,z, :.'.ł::,,

Do uprzeimei wiadomości:

Pan Andrzej Kremer
Podsekretarz Stanu
Ministerstrł,o Sprart. Zzrgranicznych

'  Dz.  Urz.  UE L405 z 30. i2.2006'  s t r '  l .




