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Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej 

w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. 

 

(druk nr 80) 

 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 16 marca 2012 r. ustawy o ratyfikacji Umowy 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego 

ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. jest wprowadzenie 

ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców strefy przygranicznej. 

Zawieranie umów z sąsiadującymi z Unią Europejską państwami możliwe jest na 

podstawie upoważnienia jakie zawiera rozporządzenie WE nr 1931/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego 

ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające 

postanowienia Konwencji z Schengen.  

Umowa dotyczy małego ruchu granicznego w strefie obejmującej Obwód 

Kaliningradzki oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej część powiatów województwa 

pomorskiego: pucki, gdański, nowodworski, malborski oraz miasta: Gdynia, Sopot, i Gdańsk 

a także część powiatów województwa warmińsko – mazurskiego: elbląski, braniewski, 

lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, 

olecki oraz miasta Olsztyn i Elbląg. 

Postanowienia umowy określają zasady małego ruchu granicznego, w tym warunki 

przekraczania granicy, zasady i czas pobytu w strefie przygranicznej, tryb i warunki 

wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy, wysokość opłat za wydanie zezwolenia, 
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sankcje stosowane wobec osób naruszających zasady małego ruchu granicznego. Umowa 

została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy może, z uwagi na ochronę 

bezpieczeństwa pastwa, porządku publicznego lub ochronę zdrowia publicznego, zawiesić 

stosowanie umowy w całości lub części. Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 dni od dnia 

ogłoszenia.  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy pochodzi z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 199). Prace nad 

projektem ustawy prowadziły Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja 

Spraw Zagranicznych (druk sejmowy nr 208). W drugim czytaniu została zgłoszona 

poprawka, która zmierzała do wydłużenia vacatio legis, tak aby ustawa weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (druk sejmowy nr 208-A). Poprawka ta nie uzyskała 

poparcia.  

 

Warto wskazać, że na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, co do zasady, akty 

normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach 

urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba 

że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty 

normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, jednakże 

w takim przypadku ustawodawca ma obowiązek uzasadnienia takiego rozwiązania. 

Projektodawca uzasadnia zachowanie trzydniowego terminu vacatio legis dążeniem stron 

umowy do jak najszybszej jej ratyfikacji, najpóźniej przed 1 maja 2012 r., z uwagi na 

oczekiwania społeczne w zakresie małego ruchu granicznego na granicy polsko – rosyjskiej 

w rejonie Obwodu Kaliningradzkiego. Mając to na uwadze Sejm uchwalił ustawę bez 

poprawek. 

 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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