
 

SENAT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
X KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 27 października 2021 r. Druk nr 538 Z 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 27 października 2021 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone 

w toku debaty w dniu 27 października 2021 r. nad ustawą  

o budowie zabezpieczenia granicy państwowej 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt III ppkt: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 14 i 15. 

 

Ponadto komisje informują, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Jacek Bury dokonał zmiany treści 

swojego wniosku (pkt III ppkt 13 zestawienia wniosków), 

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy wycofali 

swoje wnioski: 

- senator Jacek Bury (pkt III ppkt 4 zestawienia wniosków), 

- senator Wadim Tyszkiewicz (pkt III ppkt 16 zestawienia wniosków). 

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

 (-) Michał Seweryński  (-) Wadim Tyszkiewicz 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek sen. 
M. Bosackiego 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 
KPCPP, 
KSTAP 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 1 i 6 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 4 w ust. 4 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „nie później niż”; Poprawka sen. 
W. Tyszkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 2 i 15 należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 5: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Zespołu do spraw przygotowania i realizacji 

zabezpieczenia granicy państwowej, zwanego dalej „Zespołem”, 

należy:”; 

Poprawka sen. 
W. Tyszkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

3)  w art. 5 w ust. 3 w pkt 2: 

a) w lit. e użyty po raz pierwszy wyraz „albo” zastępuje się wyrazem 

„lub”, 

b) w lit. g wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

Poprawka sen. 
W. Tyszkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
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4)  Uwaga: 

Poprawka wycofana. 

w art. 5 w ust. 3 w pkt 2 dodaje się lit p w brzmieniu: 

„p) Prezes Najwyższej Izby Kontroli albo upoważniony przez niego 

członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.”; 

Poprawka 
sen. J. Burego 

5)  w art. 5 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W pracach Zespołu, w charakterze obserwatorów, uczestniczą 

przedstawiciele klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych,  z 

prawem zabierania głosu, bez prawa udziału w głosowaniu. Zgłoszenie 

uczestnictwa wraz ze stosowną uchwałą klubu lub koła, przewodniczący 

klubu lub koła przesyła na piśmie przewodniczącemu. Przewodniczący 

niezwłocznie umożliwia zgłoszonemu obserwatorowi zapoznanie się z 

pełną dokumentacją prac związanych z inwestycją. Obserwatorzy mają 

prawo bieżącego zapoznawania się z  dokumentacją, o której mowa z 

zdaniu poprzedzającym.”; 

Poprawka 
sen. J. Burego 
poparta przez 
połączone komisje 

6)  w art. 6 w ust. 2 skreśla się wyrazy „nie później niż”; Poprawka sen. 
W. Tyszkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 8. 

 

7)  skreśla się art. 7; Poprawka sen.  
W. Tyszkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

8)  w art. 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

„2. Wszelkie inne informacje związane z inwestycją, w tym w 

szczególności dotyczące organizowania, finansowania, przebiegu 

inwestycji, a także działalności Pełnomocnika i Zespołu stanowią 

Poprawka 
sen. J. Burego 
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informację publiczną i podlegają udostępnieniu.”; 

9)  art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. 1. Jeżeli wynika to bezpośrednio z potrzeb związanych z 

realizacją inwestycji, wojewoda właściwy ze względu na lokalizację 

inwestycji, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii komendanta oddziału 

Straży Granicznej właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, 

może wprowadzić zakaz przebywania na określonym obszarze nie 

szerszym niż 200 m od linii granicy państwowej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda określi obszar 

objęty zakazem przebywania oraz czas trwania zakazu, mając na 

względzie zapewnienie ochrony życia i zdrowia podczas realizacji 

inwestycji. 

3. Zakaz przebywania nie dotyczy właścicieli lub posiadaczy 

nieruchomości zlokalizowanych na tym obszarze. 

4. Obszar objęty zakazem przebywania oznacza się w dobrze 

widocznych miejscach tablicami z napisem „Obszar budowy bariery – 

wejście zabronione”. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór tablicy, o której mowa w ust. 4, oraz sposób 

utrzymywania tablic przez właściwych miejscowo komendantów 

oddziałów Straży Granicznej, uwzględniając konieczność należytego 

oznaczenia obszaru objętego zakazem przebywania oraz czytelność 

tablic. Określając wzór tablicy, o której mowa w ust. 4, uwzględnia się 

także sposób oznaczania pasa drogi granicznej.”; 

Poprawka sen.  
W. Tyszkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy 

działu VI ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598).”; 

Poprawka sen.  
W. Tyszkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
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11)  w art. 10 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem art. 6 

ust. 1 niniejszej ustawy”; 

Poprawka sen. 
W. Tyszkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

12)  w art. 11: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 3,”, 

b) w ust. 3: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku konieczności wywłaszczenia nieruchomości stosuje 

się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784 i 

1228), z tym że:”, 

– w pkt 3 po wyrazach „art. 32a” dodaje się wyrazy „ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”, 

– w pkt 4 po wyrazach „art. 11f  ust. 1” dodaje się wyrazy „ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”; 

Poprawka sen. 
W. Tyszkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

13)  dodaje się art. 11a w brzmieniu: 

„Art. 11a. Od dnia wejścia w życie ustawy, przez cały okres 

realizacji inwestycji i w ciągu roku po jej zakończeniu, co 3 miesiące 

minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz Pełnomocnik 

przedstawiają Sejmowi pisemne i ustne sprawozdanie z przebiegu 

inwestycji oraz jej użytkowania.”; 

Poprawka 
sen. J. Burego 

14)  dodaje się art. 11b w brzmieniu: 

„Art. 11b. Od dnia wejścia w życie ustawy, przez cały okres 

realizacji inwestycji i w ciągu roku po jej zakończeniu, Komendant 

Główny Straży Granicznej przedstawia Sejmowi co 3 miesiące na piśmie 

Poprawka 
sen. J. Burego 
poparta przez 
połączone komisje 
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informację na temat wykonywania zadań Krajowego Ośrodka 

Koordynacji do spraw Eurosur, w zakresie dotyczącym  funkcjonowania 

inwestycji.”; 

15)  dodaje się art. 11c w brzmieniu: 

„Art. 11c. Tworzy się Zespół do spraw przygotowania i realizacji 

zabezpieczenia granicy państwowej.”; 

Poprawka sen. 
W. Tyszkiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

16)  Uwaga: 

Poprawka wycofana 

art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Poprawka sen. 
W. Tyszkiewicza 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


