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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 979) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych 

innych ustaw dokonuje nowelizacji szeregu przepisów określających zadania i uprawnienia 

Straży Granicznej jako formacji, a także dotyczących obowiązków i uprawnień 

funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Zmiany te mają na celu ułatwienie 

przebiegu służby oraz dostosowanie przepisów ustawy do zmieniających się warunków 

pełnienia służby. 

Ustawa zawiera również przepisy służące stosowaniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiającego 

europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1168/2011 z dnia 25 października 2011 r. zmieniającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania 

Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 

Europejskiej. 

Pierwszą ze zmian wprowadzanych nowelizacją jest rozszerzenie właściwości Straży 

Granicznej w zakresie zwalczania przestępstw określonych w art. 270–276 Kodeksu karnego 

dotyczących wiarygodności dokumentów i objęcie nią dokumentów uprawniających do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentów uprawniających do 

przekroczenia granicy państwowej (dokument tożsamości, dokument podróży, wiza, karta 

pobytu, zaproszenie, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia 
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zdrowotnego lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego) oraz dokumentów 

wymaganych do ich wydania. 

Konsekwencją powyższej zmiany będzie także rozszerzenie przepisów dotyczących 

zarządzania kontroli operacyjnej, oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych w formie 

tzw. „zakupu kontrolowanego” o czyny zabronione określone w art. 270–276 Kodeksu 

karnego, obejmujące swoim zakresem przestępstwa przeciwko dokumentom uprawniającym 

do przekraczania granicy państwowej lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

a także dokumentom wymaganym do ich wydania. 

Przedmiotowa nowelizacja ma także na celu rozszerzenie zadań Straży Granicznej 

w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania oraz ścigania sprawców: 

1) wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pozostających w związku 

z wykonywaniem komunikacji lotniczej, gdyż aktualnie do właściwości Straży Granicznej 

należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie wyłącznie takich czynów, które spełniają 

znamiona przestępstwa,  

2) wykroczeń związanych z naruszaniem przepisów dotyczących powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom, wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz 

prowadzenia przez nich działalności gospodarczej 

– co skutkować będzie możliwością nakładania w tych sprawach mandatów karnych 

przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Kolejna z zaproponowanych zmian ma na celu zapewnienie wglądu do danych osób 

poszukiwanych gromadzonych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji i umożliwienie 

podejmowania bezpośrednio na tej podstawie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 

czynności wobec takich osób. Straż Graniczna nie będzie wskazanych informacji i danych 

gromadzić ani przetwarzać. 

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające wsparcie Straży Granicznej przez Siły 

Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w przypadku 

wystąpienia zagrożeń, do których zwalczania Straż Graniczna nie jest przygotowana lub nie 

jest to jej zadaniem.  

Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych będą mogły zostać użyte do pomocy Straży 

Granicznej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku 

publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej, gdy 
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wymaga tego stopień zagrożenia lub jeżeli użycie sił Straży Granicznej okaże się 

niewystarczające.  

Żołnierzom oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych, kierowanych do pomocy Straży 

Granicznej, będą przysługiwały, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań, niektóre 

z uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

Użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych będzie następowało na podstawie 

postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów.  

W przypadkach niecierpiących zwłoki, decyzję podejmował będzie Minister Obrony 

Narodowej, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, określający zakres 

i formę pomocy, zawiadamiając niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa 

Rady Ministrów. W takim przypadku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie 

wyda postanowienie o zatwierdzeniu lub uchyleniu decyzji Ministra Obrony Narodowej. 

Obok przepisów dotyczących udzielania pomocy Straży Granicznej została 

wprowadzona dodatkowa regulacja, która stanowi podstawę do prowadzenia samodzielnych 

działań przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej. 

Samodzielne działania Sił Zbrojnych będą miały miejsce w przypadku, gdy Straż 

Graniczna nie będzie dysponowała możliwościami skutecznego przeciwdziałania zagrożeniu 

bądź dokonaniu przestępstwa lub będzie uzasadniał to rodzaj zagrożenia.  

Samodzielne użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych będzie następowało na 

podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek 

Prezesa Rady Ministrów. 

W zakresie dotyczącym obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników 

Straży Granicznej ustawa: 

1) modyfikuje zasady przenoszenia albo delegowania funkcjonariusza do pełnienia 

służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej lub innej miejscowości, 

(delegowanie może za zgodą funkcjonariusza przekroczyć 6 miesięcy w okresie 2 lat 

liczonych od rozpoczęcia delegowania), 
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2) wprowadza możliwość (nie jest to już obowiązek) zawieszenia funkcjonariusza 

Straży Granicznej w czynnościach służbowych, w przypadku wniesienia przeciwko niemu 

aktu oskarżenia określonego w art. 55 § 1 Kodeksu postępowania karnego (tzw. subsydiarny 

akt oskarżenia), 

3) wprowadza nowy system zaopatrywania mundurowego. Zakłada się wprowadzenie 

punktowego rozliczania należności mundurowych,  

4) wyłącza obowiązek powiadamiania przełożonego o zamiarze wyjazdu za granicę 

w przypadku wyjazdu do krajów Unii Europejskiej oraz państw członkowskich 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 

5) wprowadza możliwość zawierania umów z funkcjonariuszami dotyczących zwrotu na 

rzecz Straży Granicznej kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych i ogólnych w określonych przypadkach, w szczególności w przypadku 

rezygnacji przez funkcjonariusza Straży Granicznej z dalszego pełnienia służby w formacji 

lub przerwania nauki z winy funkcjonariusza, 

6) ogranicza obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Straży 

Granicznej do przypadku składania ich wyłącznie na żądanie Komendanta Głównego Straży 

Granicznej, właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej, komendantów 

ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub komendantów ośrodków Straży Granicznej, 

7) ustanawia przepisy uprawniające funkcjonariuszy Straży Granicznej, uczestniczących 

w działaniach przeprowadzanych przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą 

Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Agencja 

Frontex) oraz w ramach innych programów i projektów, którzy przebywają w zagranicznej 

podróży służbowej, do wypłaty diet dziennych według stawek określonych w przepisach Unii 

Europejskiej dla podróży służbowych urzędników i innych pracowników Wspólnot 

Europejskich w państwach członkowskich UE. 

W ustawie o Straży Granicznej wprowadza się także zmiany o charakterze 

porządkującym i dostosowującym do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1168/2011 np. wynikające z wprowadzenia nowej definicji „europejskich zespołów straży 

granicznych” przeznaczonych do udziału odpowiednio we wspólnych operacjach, projektach 

pilotażowych lub szybkich interwencjach na terytorium przyjmującego państwa 
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członkowskiego. Ustawa wprowadza pojęcie „szybkich interwencji”, a także dodaje „projekty 

pilotażowe”, stanowiące dodatkową formę wspólnych działań organizowanych 

i koordynowanych przez Agencję Frontex.  

Zmiana w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ma na celu 

umożliwienie uruchomienia przez Straż Graniczną w pasie drogowym dróg publicznych, 

wskazanych w art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, na obszarze strefy nadgranicznej, 

systemu telewizji dozorowej w celu realizacji zadań określonych w ustawie o Straży 

Granicznej. 

System ten oparty będzie na kamerach zewnętrznych, o wysokiej rozdzielczości, 

usytuowanych na wytypowanych drogach, wraz z możliwością cyfrowej rejestracji obrazu 

oraz odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów, a także utworzeniu systemu bazy danych 

umożliwiającego gromadzenie przedmiotowych danych. Wykorzystanie telewizji dozorowej 

będzie następowało zarówno na zasadzie bieżącego śledzenia, jak i w oparciu o odczyt obrazu 

zapisanego na nośniku cyfrowym oraz analizy zapisanych numerów rejestracyjnych.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r. w oparciu 

o projekt rządowy (druk sejmowy nr 3464), mający na celu wykonanie prawa Unii 

Europejskiej. 

Po I czytaniu, które miało miejsce w dniu 11 czerwca 2015 r. na 94. posiedzeniu Sejmu 

projekt ustawy został skierowany do Komisji Spraw Wewnętrznych, która w dniu 25 czerwca 

2015 r. przedstawiła swoje sprawozdanie wraz ze zmianami o charakterze porządkującym. 

W trakcie II czytania, na 96. posiedzeniu Sejmu nie zgłoszono poprawek w związku 

z czym Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator
 


