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Opinia do ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu 

granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego 

w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku 

(druk nr 961) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Drugiego Protokołu między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu 

granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 

17 grudnia 2014 roku (zwanych w dalszej części opinii odpowiednio „Protokołem” i „Umową 

o zasadach małego ruchu granicznego”). 

Zmiany wprowadzane przez Protokół do Umowy o zasadach małego ruchu granicznego 

to: 

1) wydłużenie maksymalnego jednorazowego pobytu w strefie przygranicznej z 60 dni do 

90 dni, 

2) rezygnacja z warunku, aby łączny okres pobytu nie przekraczał 90 dni w okresie 

każdych sześciu miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu, 

3) zniesienie obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przy przekraczaniu 

granicy, 

4) zwolnienie z opłaty konsularnej za wydanie drugiego i każdego kolejnego zezwolenia na 

przekroczenie granicy, 
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5) wprowadzenie możliwości udziału usługodawcy zewnętrznego w czynnościach 

związanych z obsługą procesu wydawania przez konsulów zezwoleń na przekraczanie 

granicy, 

6) uzupełnienie wykazu miejscowości położonych w strefie przygranicznej Ukrainy o trzy 

miejscowości w obwodzie wołyńskim (Hevyn, Orani i Rusniv) i jedną w obwodzie 

lwowskim (Tysovets), 

7) dostosowanie terminologii do aktualnego stanu nazewnictwa ustawodawstwa krajowego 

(zmiany załącznika nr 4). 

Zmiany związane ze zniesieniem obowiązku posiadania przez osoby ubiegające się 

o zezwolenie na przekraczanie granicy ubezpieczenia zdrowotnego oraz dopuszczalnym 

czasem pobytu w strefie objętej małym ruchem granicznym podyktowane są przede 

wszystkim koniecznością dostosowania Umowy o zasadach małego ruchu granicznego do 

wymogów prawa Unii Europejskiej.  

Przepisy Unii Europejskiej (rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 z dnia 20 grudnia 2006 

r. Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu 

granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające 

postanowienia Konwencji z Schengen) nie nakładają na ubiegających się o wydanie 

zezwolenia na przekroczenie granicy posiadania dokumentu potwierdzającego zawarcie 

umowy ubezpieczenia zdrowotnego.  

Jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 

2013 r. w sprawie C-254/11 dopuszczalnym ograniczeniem pobytu posiadaczy zezwolenia na 

przekraczanie granicy w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony może być tylko 

wyznaczenie maksymalnej długości każdorazowego pobytu, który nie może przekroczyć 

trzech miesięcy,. Ograniczeniem tym nie może być wprowadzenie wymogu, aby łączny okres 

pobytu nie przekraczał 90 dni w okresie każdych sześciu miesięcy liczonych od dnia 

pierwszego wjazdu. 

Pozostałe wprowadzane Protokołem zmiany (zwolnienie z opłaty konsularnej, udział 

usługodawcy zewnętrznego w czynnościach konsularnych, uzupełnienie wykazu 

miejscowości położonych w strefie przygranicznej), jak wskazuje uzasadnienie do projektu 

ustawy, realizują przede wszystkim postulaty zgłaszane przez Ukrainę. 
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Zarówno Umowa o zasadach małego ruchu granicznego jak Protokół dotyczą 

bezpośrednio spraw uregulowanych w ustawie: zasad i warunków wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu 

cudzoziemców oraz trybu postępowania i organów właściwych w sprawach dotyczących 

małego ruchu granicznego. Z tych względów zasadnym jest tryb związania Polski Konwencją 

za uprzednią zgodą na ratyfikację wyrażoną w ustawie (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 

Konstytucji).  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3435). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie 

wprowadziły poprawek do projektu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 

 


