
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Obrony Narodowej 

Data posiedzenia: 24 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 106 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Wojciech Skurkiewicz. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz 

niektórych innych ustaw (druk senacki nr 979, druki sejmowe 

nr 3464, 3571). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Wiesław Dobkowski, Maciej 

Grubski, Wiesław Kilian, Bogdan Klich, Jarosław Lasecki, 

Bogdan Pęk, Sławomir Preiss, Jarosław Rusiecki, Witold Sitarz, 

Wojciech Skurkiewicz, Józef Zając; 

 

  goście: 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

 sekretarz stanu Piotr Stachańczyk ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Obrony Narodowej: 

 dyrektor Departamentu Prawnego Mariusz Tomaszewski, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Beata Mandylis. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotr 

Stachańczyk. Ustawa nowelizuje szereg przepisów dotyczących funkcjonowania Straży 

Granicznej jako formacji, jak również określających obowiązki i uprawnienia 

funkcjonariuszy oraz pracowników SG. Z proponowanych zmian najważniejsze jest 

wprowadzenie możliwości wsparcia Straży Granicznej przez formacje podporządkowane 

Ministrowi Obrony Narodowej, tj. wojsko i Żandarmerię Wojskową, w przypadkach 

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

których zwalczanie nie jest jej zadaniem. Siły Zbrojne będą mogły działać samodzielnie, gdy 

zagrożone będzie bezpieczeństwo publiczne w zasięgu terytorium przejścia granicznego lub 

w strefie nadgranicznej, po uprzednim wydaniu przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa 

Rady Ministrów, postanowienia w tej sprawie. 

Ponadto ustawa rozszerza kompetencje SG, jeśli chodzi o przestępstwa dotyczące 

dokumentów uprawniających do przebywania cudzoziemców w Polsce, a także w zakresie 

kontroli dotyczącej legalności przebywania i pracy cudzoziemców w Polsce. Te przepisy 

domykają proces ustanawiania Straży Granicznej jako instytucji odpowiedzialnej za całość 

regulacji dotyczących przekraczania granicy i pobytu cudzoziemców na terytorium RP. 

Kolejny blok przepisów wprowadzanych przez ustawę stanowią przepisy dotyczące 

funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej – m.in. zwalniające ich z obowiązku 

występowania o pozwolenia na wyjazd do krajów UE, regulujące zasady zwrotu 



- 2 - 

poniesionych na szkolenia kosztów w wypadku wystąpienia ze SG i, na koniec, zwalniające 

pracowników technicznych SG z obowiązku składania oświadczeń majątkowych. 

Uporządkowaniu podlegają też w ustawie kwestie czasowego oddelegowania 

funkcjonariuszy SG. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie zgłosiła uwag odnoszących się do proponowanej 

nowelizacji. 

W trakcie dyskusji senatorowie Bogdan Klich, Józef Zając i Bogdan Pęk zadawali 

przedstawicielowi rządu pytania, które dotyczyły m.in. operacji antyterrorystycznych, użycia 

Sił Zbrojnych w operacjach SG, uprawnień SG do zatrzymywania pojazdów, powodów 

wycofania się ze składania oświadczeń majątkowych przez pracowników cywilnych SG oraz 

okoliczności związanych z ewentualnym zagrożeniem wojną hybrydową i koordynacji 

przepisów z tym związanych dla różnych służb. 

Sekretarz stanu Piotr Stachańczyk odpowiedział na zadane przez senatorów pytania. 

Senator Wojciech Skurkiewicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Bogdana Klicha. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 979 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


