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Warszawa, dnia 11 grudnia 2014 r.                 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych 

i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. 

(druk nr 792) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych 

i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. 

Za związaniem się Umową przemawia potrzeba aktualizacji i uporządkowania 

problematyki współpracy służb oraz jej skonsolidowania w jednym akcie prawnym, 

regulującym taką współpracę w sposób przejrzysty i kompleksowy. 

Przedmiotowa Umowa reguluje kwestie współpracy służb ochrony bezpieczeństwa 

i porządku publicznego z ich niemieckimi odpowiednikami, mającej na celu zapobieganie, 

wykrywanie i zwalczanie przestępstw oraz niektórych wykroczeń oraz ściganie ich 

sprawców. Umożliwia ona szerszą niż dotychczas współpracę we wspomnianym obszarze, 

a także pozwala kooperować w przypadku pewnych, ściśle określonych wykroczeń, które są 

szczególnie uciążliwe po obydwu stronach granicy państwowej. 

Obecnie kwestia współpracy polskich i niemieckich służb ochrony bezpieczeństwa 

i porządku publicznego jest przedmiotem kilku umów międzynarodowych, które na mocy 

art. 45 ust. 1 Umowy utracą moc obowiązującą wraz z jej wejściem w życie. Umowy te 

zostały zawarte przed przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i Strefy 

Schengen, przez co zawierają postanowienia stanowiące powtórzenie obowiązujących 
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przepisów prawnych Unii Europejskiej, w tym tzw. aquis Schengen, i nieprzystające do 

aktualnych wymagań. 

Wybór rangi Umowy, jako umowy rządowej, został podyktowany jej zakresem 

przedmiotowym. Dotyczy ona problematyki wchodzącej w zakres ustawowych kompetencji 

organów wskazanych w art. 2 Umowy, a mianowicie: ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego 

Straży Granicznej oraz Szefa Służby Celnej, organów przygranicznych oraz organów 

właściwych do współpracy w zakresie wykroczeń. 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową Umową nastąpi przez jej ratyfikację 

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, tj. w trybie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 

2000 r. o umowach międzynarodowych zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji RP. 

Podyktowane jest to faktem, że Umowa przyznaje funkcjonariuszom obu stron uprawnienia 

władcze. W świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z 

konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy 

są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności 

i praw innych osób. Dlatego też zastosowanie trybu ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną 

w ustawie wydaje się celowe i uzasadnione. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Spraw 

Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Ustawa została uchwalona w brzmieniu 

zawartym w projekcie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Maciej Kłodawski 

Młodszy legislator
 


