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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Wojciech 
Skurkiewicz)

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:

Dzień dobry, witam państwa.
Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Obrony 

Narodowej.
Dziś w porządku obrad…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie Senatorze!
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie Senatorze, jest przedstawiciel MSW, to wie pan, 

co to oznacza?
(Wesołość na sali)
Witam zaproszonych gości. Witam Piotra Stachańczyka, 

sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 
wraz z osobami towarzyszącymi. Ministerstwo Obrony 
Narodowej reprezentują pani Joanna Siwik, pani Renata 
Smagała, pan Mariusz Tomaszewski; witam państwa. 
Witam panią Beatę Mandylis, głównego legislatora 
w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu.

W porządku obrad jest rozpatrzenie ustawy o zmianie 
ustawy o Straży Granicznej i niektórych innych ustaw.

Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Piotr Stachańczyk:

Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo!
Zmiana ustawy o Straży Granicznej dotyczy kilku 

elementów istotnych dla działania tej formacji, a zmiany 
tak zwanych innych ustaw dotyczą pewnych elementów 
istotnych dla kwestii ochrony granicy i zarządzania granicą 
państwową.

Jeśli chodzi o zmianę ustawy o Straży Granicznej, to 
niewątpliwie najważniejszym elementem tej zmiany jest 
wprowadzenie możliwości wsparcia Straży Granicznej 
przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz żoł-
nierzy Żandarmerii Wojskowej – chociaż jest to część Sił 
Zbrojnych, zapisy jej dotyczące są wprowadzone osobno 
– w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa pu-
blicznego lub zakłócenia porządku w zasięgu terytorialnym 
przejścia granicznego lub w strefie nadgranicznej. Oznacza 
to wprowadzenie rozwiązań zbliżonych do tych, które są 

w ustawie o Policji, gdzie jest przewidziane, że w sytu-
acjach nadzwyczajnych Siły Zbrojne Rzeczypospolitej 
Polskiej mogą wesprzeć oddziały Policji.

W proponowanej ustawie ta możliwość wsparcia jest 
dwojakiego rodzaju. Jest możliwość wsparcia przez Siły 
Zbrojne działań Straży Granicznej w takich przypadkach, 
kiedy Straż Graniczna potrzebuje li tylko wsparcia, i wtedy 
działania dalej są koordynowane przez Straż Graniczną 
i ona współdziała z jednostkami Sił Zbrojnych. Jest też 
możliwość wsparcia w przypadku, kiedy komendant Straży 
Granicznej dojdzie do przekonania, które podzielą odpo-
wiedni minister i prezydent Rzeczypospolitej, że siły Straży 
Granicznej są niewystarczające w ogóle do realizacji zadań, 
że stopień zagrożeń jest taki, że przekracza możliwości 
Straży Granicznej; wtedy Siły Zbrojne mogą działać samo-
dzielnie, mając jedynie postawione zadania do realizacji. 
I to jest podstawowa zmiana w tej ustawie.

Oprócz tego ustawa rozszerza kompetencje Straży 
Granicznej, jeśli chodzi o zwalczanie przestępstw doty-
czących dokumentów pobytowych cudzoziemców, ich 
fałszowania, podrabiania, przerabiania, używania jako 
oryginalne. Do tej pory Straż Graniczna zwalczała tego 
typu przestępstwa tylko w odniesieniu do dokumentów 
umożliwiających przekroczenie granicy, ale coraz częściej 
tego typu zjawiska pojawiają się w odniesieniu do doku-
mentów pobytowych uprawniających cudzoziemców do 
przebywania w Polsce.

Kolejne zmiany kompetencyjne – można by to tak na-
zwać – czyszczą przepisy dotyczące kontroli legalności 
pobytu i pracy cudzoziemców, czyli wprowadzają Straż 
Graniczną do tych przepisów jako organ prowadzący tego 
typu postępowania; do tej pory straży w nich nie było. To 
jest domknięcie tej sfery i domknięcie prac nad stworze-
niem ze Straży Granicznej wiodącej służby migracyjnej, 
takiej, która w pełni odpowiada za kontrolę legalności 
pracy, pobytu cudzoziemców w Polsce oraz za wszelkie 
kwestie związane z przestępstwami, które z tym pobytem 
mogą się wiązać.

Kolejne przepisy dotyczące ustawy o Straży Granicznej, 
to są przepisy dotyczące funkcjonariuszy Straży Granicznej. 
Ustawa zwalnia funkcjonariuszy z obowiązku składania 
wniosków czy próśb lub informacji, w zależności od sytu-
acji, do przełożonych w przypadku wyjazdów do krajów 
Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Wprowadza ona także możliwości zawierania umów szko-
leniowych z funkcjonariuszami Straży Granicznej, tak aby 
straż z jednej strony mogła kierować wybranych funkcjo-
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Bardzo dziękuję.
Biuro Legislacyjne nie zgłasza żadnych uwag do tej 

ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Kto z panów senatorów?
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ja bym chciał się dowiedzieć od pana ministra, jak te 

przepisy wprowadzające możliwość użycia pododdziałów 
wojskowych w strefie nadgranicznej mają się do obecnie 
obowiązujących zasad prowadzenia operacji antyterrory-
stycznych na terenie naszego kraju. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Piotr Stachańczyk:
Dziś sytuacja wygląda w ten sposób, że gdybyśmy 

mieli do czynienia z klasycznymi działaniami antyterro-
rystycznymi, czyli z zagrożeniem terrorystycznym, które 
pozostaje we właściwości Policji… No, ustawa o Policji 
daje możliwości użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej; chodzi o art. 18 i następne. Jeśli chodzi o ustawę 
o Straży Granicznej, to tak naprawdę te dwa przepisy, które 
są najważniejsze, z naszego punktu widzenia dotyczą dwóch 
sytuacji, mówiąc tak najbardziej ogólnie. Ta pierwsza, 
w przypadku której mówimy o wspólnym działaniu Straży 
Granicznej i wojska, to sytuacja gwałtownego napływu 
dużej ilości migrantów z terenu państwa sąsiadującego, 
czyli sytuacja, kiedy na granicy pojawia się dziennie nie 
kilkudziesięciu czy kilkuset, tylko kilka tysięcy ludzi i tych 
ludzi trzeba po prostu zatrzymać, skanalizować i dostarczyć 
do odpowiednich ośrodków. No, Straż Graniczna, formacja 
licząca w całości około czternastu i pół tysiąca, piętnastu 
tysięcy ludzi – w zależności od tego, czy przyjmiemy stan 
na dzisiaj, czy na koniec roku – z pewnością takich działań 
na dłuższym odcinku granicy nie jest w stanie wykonać. 
W związku z tym niezbędne będzie współdziałanie wojska, 
przy czym w tym momencie zakładamy współdziałanie tego 
typu, że to działanie wojska jest raczej wykonawcze, czyli 
Straż Graniczna mówi, jak chce mieć ten teren zabezpieczo-
ny, a następnie przejmuje tych ludzi z rąk Sił Zbrojnych.

Drugi przepis, ten, który mówi o samodzielnym działa-
niu… Z naszego punktu widzenia to jest kwestia tego typu, 
że granicę – obojętnie, czy na skutek działań po drugiej 
stronie granicy, czy ze względu na jakąś ideę dalej idącą 
– przekroczą siły lub środki, których pojawienie się nie 

nariuszy na szkolenia specjalistyczne, ale z drugiej strony 
miała jednak możliwość odzyskania pewnych środków 
zainwestowanych w funkcjonariusza, jeżeli funkcjonariusz 
niezwłocznie po zakończeniu szkolenia opuści szeregi 
Straży Granicznej.

Podobnie jak niedawno w przypadku Policji zmieniają 
się także przepisy dotyczące zasad zawieszania funkcjona-
riusza w czynnościach służbowych w przypadku wniesienia 
tak zwanego prywatnego aktu oskarżenia. Będzie tak jak 
w Policji, czyli w przypadku prywatnego aktu oskarżenia 
funkcjonariusz będzie mógł być zawieszony, a nie będzie 
musiał być zawieszony.

Zmieniają się wreszcie przepisy dotyczące oświad-
czeń majątkowych. Z obowiązku składania oświadczeń 
majątkowych zostaną zwolnieni pracownicy cywilni Straży 
Granicznej niesprawujący funkcji kierowniczych w korpu-
sie służby cywilnej. Chodzi tu przede wszystkim o pracow-
ników obsługi technicznej Straży Granicznej: portierów, 
stolarzy, mechaników samochodowych itd.

Ponadto zmodyfikowane i zgrane – że tak kolokwialnie 
powiem – z przepisami innych ustaw resortowych zostały 
przepisy o oddelegowaniu funkcjonariuszy do tymczasowego 
pełnienia służby w innych jednostkach Straży Granicznej.

Jeśli chodzi o inne zmieniane ustawy, to jest wprowa-
dzony przepis dotyczący technicznych zasad montowania 
kontroli telewizyjnej w pasie drogowym drogi publicznej. 
Bo dzisiaj jest tak, że Straż Graniczna może taką kontro-
lę prowadzić, może nagrywać wydarzenia w tak zwanej 
strefie publicznej, jednak nie do końca uregulowane są 
zasady montowania tego typu sprzętu w pasie drogowym, 
nieuregulowany jest ten układ między strażą a zarządcą 
drogi. Tymczasem z punktu widzenia Straży Granicznej 
i jej działań, zwłaszcza w obszarach nadgranicznych, tam, 
gdzie znajdują się na przykład duże kompleksy leśne… 
Można dość łatwo na podstawie analiz działań przestęp-
czych czy pewnych analiz ryzyka znaleźć takie miejsca 
na drogach publicznych, w których przestępcy zajmujący 
się przemytem przez granicę muszą w końcu się pojawić. 
I umieszczenie w takim miejscu kamery wydaje się nam 
jak najbardziej potrzebne z punktu widzenia realizacji usta-
wowych zadań straży.

Ponadto wprowadzany jest przepis, który zezwoli na 
kontrolę przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziały Straży 
Granicznej zawartości alkoholu u osób prowadzących stat-
ki w ruchu wodnym, czyli tak naprawdę u sterników czy 
kapitanów statków na morzu.

Zmieniane są przepisy – to już jest poza zakresem 
problematyki Straży Granicznej – doprecyzowywane są 
przepisy dotyczące kosztów czy zasad ponoszenia przez 
wojewodów kosztów przejść granicznych, zwłaszcza kosz-
tów przejść granicznych mieszczących się na terenach lot-
niczych, portów lotniczych, czyli lotnisk państwowych.

I to są najważniejsze zmiany, które wprowadza ta usta-
wa. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pani Mecenas, bardzo proszę o stanowisko Biura 

Legislacyjnego.
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nie, a Policja ma kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu 
tym zagrożeniom i zwalczaniu ich… W przypadku zagro-
żeń o charakterze hybrydowym, bo o tym dzisiaj mówimy, 
to, co pan minister opisał, to są zagrożenia o charakterze 
hybrydowym, też musimy mieć zarówno zgranie poszcze-
gólnych podmiotów – bo chodzi przecież nie tylko o Straż 
Graniczną i o pododdziały wojskowe, ale o cały system 
– jak i jedność systemu dowodzenia, która zwłaszcza w sy-
tuacjach kryzysowych jest absolutnie kluczowa. Z tego, 
co pan powiedział, zrozumiałem, że w sytuacji klasycznie 
hybrydowej, to znaczy takiej, w której dochodzi do prze-
kroczenia granicy przez zwarty albo rozproszony oddział, 
pododdział, grupę osób stanowiących zagrożenie, najpierw 
reaguje Straż Graniczna, a w przypadku, gdy dowódcy 
Straży Granicznej oceniają, że nie są w stanie zwalczyć 
takiego zagrożenia, przeciwdziałać takiemu zagrożeniu, 
minister spraw wewnętrznych zwraca się do ministra obro-
ny narodowej o wydanie natychmiastowego postanowienia 
o użyciu Sił Zbrojnych.

Uważam tę metodę za uzasadnią, ale pod warunkiem, 
że rzeczywiście będzie ten zapis o aprobacie ze strony 
prezydenta, bo to jest sytuacja zagrożenia wojennego na 
terenie kraju. Jednak chodzi mi o to, aby inne podmioty, 
które funkcjonują w tym systemie, służby zajmujące się 
rozpoznawaniem zagrożeń, służby zajmując się likwidacją 
późniejszych szkód, były równie przygotowane i dobrze 
zgrane w systemie reagowania, tak jak to jest w systemie 
reagowania antyterrorystycznego. I dlatego prosiłbym pana 
ministra jeszcze o dopowiedzenie odnośnie do tego syste-
mu. Bo pan powiedział o tym, że trzeba szkolić, szkolić 
i jeszcze raz szkolić, co jest podstawową zasadą, tylko że 
wszystkie podmioty w ramach tego systemu muszą wie-
dzieć o tym, jakie zadania wykonują, i one muszą być pre-
cyzyjnie rozpisane między poszczególne instytucje.

W związku z tym dopytuję, Panie Przewodniczący, 
jak jest z innymi podmiotami wchodzącymi w skład sił 
reagowania antyhybrydowego w tych sytuacjach, których 
dotyczy legislacja dzisiaj rozpatrywana. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Piotr Stachańczyk:
Oczywiście to jest tak, że systemem działa jako całość. 

Zresztą w zeszłym roku były duże ćwiczenia z udziałem 
zarówno Sił Zbrojnych, jak i wszystkich naszych jednostek 
resortowych, które właśnie ćwiczyły różnego typu warian-
ty przekraczania granicy przez ludzi mniej lub bardziej 
uzbrojonych lub nieuzbrojonych, bo tacy jak najbardziej 
też mogą granicę przekraczać. Wnioski z tych ćwiczeń są 
systematycznie wdrażane. W związku z tym ten model 
czy to rozwiązanie jest domknięciem pewnego systemu, 
to znaczy jest wynikiem stwierdzenia, że tego nam jeszcze 
brakowało, żeby system był pełny. Dlatego właśnie tego 
typu regulację proponujemy.

oznacza jeszcze wywołania wojny, ale które dysponują na 
przykład uzbrojeniem takiego typu, że problem ewidentnie 
przekracza możliwości reakcji Straży Granicznej. Straż 
Graniczna co do zasady dzisiaj wyposażona jest – poza 
pododdziałami specjalnymi, których jest kilka – do po-
ziomu pistoletów maszynowych, czyli nie ma broni do 
strzelania na dalszą odległość. My w tej chwili przywra-
camy taką broń w niektórych placówkach, ale z pewnością 
Straż Graniczna nie jest formacją, zwłaszcza dzisiaj – ona 
jest wysokospecjalistyczna, ma ekspertów od dochodzeń, 
od dokumentów, od bardzo wielu rzeczy – do prowadze-
nia działań z grupą choćby cudzoziemców dysponujących 
długą bronią czy, nie daj Boże, jeszcze czymś większym. 
I zakładamy, że w tych sytuacjach w wyniku wniosku, któ-
ry idzie z dołu, od komendanta straży, który widzi, co się 
dzieje na granicy, przez ministra do prezydenta, następuje 
decyzja prezydenta i użycie pododdziałów Sił Zbrojnych. 
Te przepisy są nam potrzebne także po to, żeby można było 
formalnie zgrywać jednostki, to znaczy, żeby było wiado-
mo, że jeżeli jest wniosek idący od komendanta takiego 
a takiego oddziału Straży Granicznej, to wojsko reaguje 
użyciem takiej a takiej jednostki, tak żeby te jednostki 
mogły już ćwiczyć ze strażą. Gdy nie ma takich przepisów, 
nie ma też podstaw prawnych do organizowania stałych, 
formalnych działań tego typu.

My mamy bardzo dobrą współpracę z wojskiem, Straż 
Graniczna na co dzień współpracuje z wojskiem, prowa-
dzone są różne wspólne ćwiczenia. Straż Graniczna wyko-
rzystuje doświadczenia wojska, na przykład doświadczenia 
wojska w zakresie użycia pojazdów bezzałogowych, które, 
opierając się właśnie na doświadczeniach wojsk specjalnych, 
wprowadzamy w tej chwili na granicach Rzeczypospolitej. 
Ale wspólnie uznaliśmy – bo to nie jest tak, że ministerstwo 
coś wymyśliło, a wojsko, że tak powiem, nic nie wiedziało 
– że tego typu przepisy, jeżeli to wszystko ma się odbywać 
lege artis, są nam niezbędne. W tej chwili na granicach jest 
spokojnie, ale nikt nie zagwarantuje, że sytuacja się nie 
zmieni, a zmiany, jeżeli miałyby następować, raczej będą 
zmierzały właśnie w takim kierunku, że tych przepisów 
będzie trzeba użyć. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zając.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A, do tego jeszcze? To proszę, pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Do tego, bo to było pytanie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za to wyjaśnienie, 

a pytałem o system antyterrorystyczny dlatego, że jest to 
bardzo skomplikowana maszyneria, jak obaj wiemy. I jeżeli 
w skład tej maszynerii, która ma przeciwdziałać zagroże-
niom i zwalczać zagrożenia o charakterze terrorystycznym, 
wchodzi kilkanaście różnych podmiotów, i rzeczywiście, 
tak jak pan minister powiedział, Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w zakresie rozpoznawania tych zagrożeń ze 
swoim Centrum Antyterrorystycznym ma kluczowe znacze-
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straż parku. Jeżeli ktoś w przypadku zakazu wjazdu do 
lasu, wjedzie samochodem do lasu, to może się spodziewać 
spotkania ze Strażą Leśną, która jest od tego, żeby chronić 
lasy. Itd., itd. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę.

Senator Bogdan Pęk:
Jest tu między innymi taki zapis, który ogranicza obo-

wiązek składania oświadczeń majątkowych przez pracow-
ników Straży Granicznej. Proszę powiedzieć, dlaczego. 
Bo wydaje się, że – oczywiście rozumiemy, że większość 
funkcjonariuszy jest superuczciwa – pokusy w tym obsza-
rze są większe niż w innych obszarach, które jednak obej-
muje ustawowy nakaz składania oświadczeń majątkowych. 
Dlaczego tu się tworzy taki wyłom?

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Piotr Stachańczyk:
Po kolei.
Po pierwsze, nie tworzy się wyłomu w odniesieniu 

do funkcjonariuszy. Wszyscy funkcjonariusze Straży 
Granicznej mają i będą mieli obowiązek składania oświad-
czeń majątkowych, tak jak dotychczas.

Po drugie, oprócz funkcjonariuszy Straży Granicznej 
w formacji tej pracują też pracownicy cywilni. Pracownicy 
cywilni tej formacji dzielą się na dwie grupy: na urzęd-
ników służby cywilnej i na pracowników tak zwanych 
technicznych, pomocniczych, niemnożnikowych, różnie 
ta kategoria jest nazywana. Pracownicy służby cywilnej 
zajmujący stanowiska, w przypadku których zgodnie 
z ustawą – ustawą o ograniczeniu działalności gospodar-
czej, stosowaną w ogóle w całej administracji – powinno 
sią składać oświadczenia majątkowe, dalej będą składać 
oświadczenia majątkowe. Jednak Straż Graniczna była 
jedyną formacją w Polsce, w której wymagano składania 
oświadczeń majątkowych od osób zajmujących stanowiska 
typowo pomocnicze: stolarzy, mechaników samochodo-
wych, sprzątaczek, sekretarek, portierów. I my wielokrotnie 
– ja osobiście czy kierownictwo straży – rozmawialiśmy 
z tymi ludźmi, rozmawialiśmy z przedstawicielami ich 
związków zawodowych i oni mówili, że oni to traktują jako 
pewnego rodzaju kpinę z samych siebie. Ci ludzie zarabiają 
2 tysiące zł, 2 tysiące 300 zł, do 3 tysięcy zł, nie podejmują 
żadnych decyzji o czymkolwiek, bo po prostu spełniają 
wyłącznie role pomocnicze w tej formacji. W żadnej innej 
formacji, w Policji, w administracji państwowej, straży 
pożarnej, w wojsku, tacy ludzie nie składają oświadczeń 
majątkowych. W związku z tym wyraźnie mówili, że oni 
nie rozumieją, dlaczego właśnie oni mają składać te oświad-

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Panie Ministrze, spadek sympatii dla państwa i duże 

zaniepokojenie, zwłaszcza na terenach nadgranicznych, 
wywołuje to, że wzrasta liczba instytucji, które kontrolują, 
można powiedzieć, co kolejny zakręt ruch drogowy. Ile 
w tej chwili instytucji może prowadzić kontrolę poruszania 
się samochodem przez zwykłego obywatela?

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Piotr Stachańczyk:
To jest bardzo dobre pytanie, Panie Senatorze. 

Powiedziałbym, że to najczęściej zależy od tego, gdzie 
ten obywatel się przemieszcza. Jeżeli przemieszcza się 
generalnie po kraju, gdzie nie ma żadnego specjalnego 
miejsca, to tam co do zasady kontrolę może prowadzić tylko 
Policja, na przykład, na autostradzie. Jeżeli przemieszcza 
się po terenie gminy, w której istnieje straż gminna, to 
w określonych ustawą okolicznościach takiej kontroli może 
dokonywać straż gminna. Jeżeli przemieszcza się w strefie 
nadgranicznej…

(Senator Józef Zając: Jest gdzieś taki obszar, na którym 
nie ma gmin?)

Nie, ale na przykład na drogach typu autostradowego 
straż gminna nie może wykonywać kontroli, poza tym jest 
szereg gmin w Polsce, które nie mają straży gminnej, a po 
trzecie, uprawnienia straży gminnej do kontroli są ograni-
czone, ustawa ta przewiduje bardzo szczególne sytuacje, 
w których straż gminna może kontrolować samochody. 
Straż gminna nie może tak w ogóle zatrzymywać samo-
chodów do kontroli.

Jeżeli coś się porusza po terenie parku narodowego, to 
można zakładać kontrolę ze strony straży parku, a jeżeli 
ktoś wjedzie samochodem do lasu, to można zakładać, że 
będzie mógł być skontrolowany przez Straż Leśną. Jeżeli 
znajduje się na terenie strefy nadgranicznej, to może też 
być skontrolowany przez Straż Graniczną. Ta formacja 
może też kontrolować poza terenem strefy nadgranicznej, 
jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia ściganych przez 
nią przestępstw.

Sądzę, że to by były takie najważniejsze elementy. Ale 
trzeba też powiedzieć, że co do zasady kierowcy normal-
nie na drogach kontrolowani są prawie wyłącznie przez 
Policję, na terenach niektórych większych miast przez stra-
że gminne czy miejskie. W przypadku pozostałych formacji 
kontrolujących możliwości kontroli są ograniczone do kon-
kretnych miejsc, to znaczy na przykład parku narodowego. 
Człowiek, który zaczyna naruszać zasady działania parku, 
wjeżdża nie tam, gdzie powinien, narusza regulamin parku, 
prawdopodobnie będzie zatrzymany i skontrolowany przez 
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pracę latem, bo wychodzą w morze statki rybackie, przy-
pływają jachty, pojawiają się cudzoziemcy i rzeczywiście 
jest co tam robić – no, może nie w wielkim zakresie, ale 
w pewnym – gdzieś od kwietnia, maja do października. 
A potem zaczyna się sezon, kiedy właściwie cudzoziem-
ców nie ma, statków nie ma, jachtów nie ma, jedyne, co 
pozostaje, to radarowa ochrona granicy, ale tym zajmuje 
się kilku wybranych specjalistów w jednostce. W związku 
z tym od kilku lat ci ludzie są po prostu na okres kilku mie-
sięcy, zwłaszcza zimą, przenoszeni na granicę wschodnią 
i wzmacniają jednostki stojące na tamtej granicy. Przepisy 
są czytelne, przepisy, jak się wydaje, są teraz jasne. Po 
kilku spotkaniach ze związkami zawodowymi… One były 
trochę inne, ale zostały zmienione po moich rozmowach ze 
związkami zawodowymi i w tej chwili nie budzą wątpliwo-
ści. Jeśli porówna się je z przepisami odnoszącymi się do 
innych służb resortu, to okaże się, że i tak są one najbardziej 
korzystne dla funkcjonariuszy. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję.
Jeszcze pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Jakieś dwa miesiące temu na spotkaniu z przedstawicie-

lami Ministerstwa Obrony Narodowej zgłaszałem problem 
lotów przez granicę. Oczywiście wywołało to oburzenie, 
ale później otrzymałem pisemne potwierdzenie, że takie 
loty się odbywają.

(Głos z sali: Nielegalne.)
Tak, oczywiście nielegalne.
I chciałbym zapytać, czy od tego czasu Straż Graniczna 

podjęła jakieś działania, aby ten proceder ukrócić albo 
spowodować, żeby przestał on istnieć.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Piotr Stachańczyk:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Jeżeli chodzi o loty przez granicę, to rzeczywiście od-

notowujemy takie loty. Obecnie one zawsze mają jeden cel, 
mianowicie przemyt towarów akcyzowych, czyli przemyt 
papierosów. To jest podstawowy cel. W tej chwili bardzo 
rzadko odnotowujemy przeloty – był taki moment, kiedy 
częściej były przeloty samolotu An-2 nad granicą z Ukrainą 
– ponieważ kilka miesięcy temu ten latający nad granicą 
antonow rozbił się na terenie Ukrainy, zginęło dwóch pol-
skich pilotów, którzy go obsługiwali, którzy nim latali. Od 
tej pory, o ile pamiętam, był odnotowany jeden tego typu 
przelot. Pojawiają się także drony, taki dron może przenieść 
parę kilogramów papierosów. Wspólnie z Siłami Zbrojnymi 
podejmujemy działania mające na celu likwidację tego 
typu działalności. Przy czym z naszego punktu widzenia, 

czenia. Jeżeli człowiek zarabia 3 tysiące zł i ma wypełniać 
oświadczenie, w którym ma podać, ile ma akcji jakich 
spółek, ile ma majątku ponad 10 tysięcy zł itd., to traktuje 
to jako pewnego rodzaju szykanę czy pewnego rodzaju 
nieludzkie podejście do siebie. Tylko o tego typu ludzi tutaj 
chodzi. I jest dodatkowe zastrzeżenie, że jeżeli komendant 
oddziału czy komendant główny uzna, że z jakiegoś po-
wodu, dlatego, że ktoś jednak robi coś na tyle ważnego, 
powinno się go o to oświadczenie zapytać, to będzie mógł to 
zrobić, bo ta ustawa pozostawia komendantom możliwość 
zwrócenia się również do takiego pracownika o złożenie 
oświadczenia majątkowego. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja mam dwa pytania.
Pierwsze dotyczy modyfikacji zasad przenoszenia i od-

delegowania funkcjonariusza. Państwo w tej ustawie pro-
ponujecie, żeby funkcjonariusz mógł być oddelegowany 
do innej jednostki na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy 
w przeciągu dwóch lat. Jak ta sprawa w tej chwili wygląda 
i dlaczego wprowadzane jest właśnie takie rozwiązanie?

I druga sprawa. Chodzi o działania na granicy pań-
stwa, w pasie granicznym innych służb, jednostek spoza 
Rzeczypospolitej; mam na myśli państwa Unii Europejskiej. 
Jak ta sytuacja będzie rozwiązana? Czy jest możliwe, żeby 
do ochrony granicy włączyć również chociażby siły zbrojne 
innych krajów? Czy państwo to dopuszczacie?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Piotr Stachańczyk:
Dziękuję bardzo.
Zacznę od drugiego pytania. Obecnie, zgodnie z sys-

temem prawnym, możliwe jest pojawienie się obcych 
funkcjonariuszy na polskiej granicy będącej zewnętrzną 
granicą Unii Europejskiej tylko w przypadku operacji 
agencji Frontex, czyli chodzi o zespoły wsparcia organi-
zowane przez tę agencję. Ani ta ustawa, ani prawo unij-
ne nie przewidują żadnych innych możliwości, w tym 
szczególnie obecności obcych sił zbrojnych na granicach 
Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacji innej niż wojskowa. 
A jeżeli wejdziemy w sytuację wojny, to oczywiście, wtedy 
zaczną obowiązywać zupełnie inne reguły.

Jeśli chodzi o oddelegowanie funkcjonariuszy, to do-
tychczasowe przepisy też mówiły o sześciu miesiącach, 
po czym mówiły, że w ciągu dwóch lat od przeniesienia 
kolejne przeniesienie może nastąpić wyłącznie za zgodą 
lub na wniosek funkcjonariusza. Te przepisy były dość 
niejasne, bo nie wiadomo było, czy chodzi o to, że trzeba 
odbyć całe sześć miesięcy przeniesienia, żeby nie móc 
być ponownie przeniesionym, czy też wystarczy, że ktoś 
jest przeniesiony na dwa dni, i potem nie można go prze-
nieść przez dwa lata. Sytuacja jest taka – mówiąc zupełnie 
otwarcie – że mamy pewną grupę placówek o charakterze 
trochę tymczasowym. To są zwłaszcza placówki oddziału 
morskiego, nie będące dywizjonami, tylko placówkami 
znajdującymi się na wybrzeżu. To są placówki, które mają 
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(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: To znaczy, że 
można uszczelnić granicę.)

Panie Przewodniczący, każdą granicę można uszczel-
nić, trzeba tylko mieć na względzie ilość ofiar, które z tym 
się mogą wiązać. Oczywiście, jeśli przyjmiemy, że mamy 
do dyspozycji nieograniczoną ilość sił i środków, to każ-
dą granicę można uszczelnić, ale nie jestem pewien, czy 
w każdym przypadku byłoby warto.

(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: Czy mamy 
jeszcze jakieś pytania…)

(Głos z sali: Czy ten motolotniarz z Polski, który prze-
kroczył granicę białoruską, przeżyje?)

Ten ostatni? Przeżyje, przeżyje. Nie sądzę, żeby coś 
mu się stało…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Przeżyje.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Czy mamy jeszcze jakieś pytania?
Myślę, że wobec tego, że nie ma już pytań, słuszne bę-

dzie złożenie wniosku o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Taki wniosek składam.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego wnio-
sku? (11)

Wniosek został poparty jednogłośnie.
Pozostaje nam wyznaczenie sprawozdawcy.
Pan senator Klich lub pan senator Zając? Bo ja nie 

będę mógł…
Pan senator Klich będzie sprawozdawcą komisji na 

posiedzeniu plenarnym.
Dziękuję panu ministrowi, osobom towarzyszącym, 

dziękuję senatorom, Biuru Legislacyjnemu i sekretariatowi 
komisji.

Zamykam posiedzenie Komisji Obrony Narodowej.

z punktu widzenia Straży Granicznej bardzo ważne jest, 
gdzie ten towar jest zrzucany i po prostu dotarcie do grup 
przestępczych, które go odbierają, a następnie ich likwi-
dacja. Jeśli chodzi o samolot, to samolot tego typu lecący 
nad granicą… Na co dzień jest tak, ponieważ on na terenie 
Polski przebywa kilka minut, że odnajdujemy miejsca lą-
dowania i następnie staramy się likwidować siatki, które 
ten przemyt organizują. W dzisiejszej sytuacji, gdy nie ma 
sytuacji konfliktu zbrojnego, drony możemy – i pracuje-
my nad rozwiązaniami, które nam na to pozwolą – że tak 
powiem, przejmować, przechwytywać, różnie można to 
nazwać, ale do samolotów, w których są ludzie, z pewnością 
nie będziemy strzelać, zresztą Straż Graniczna nie dyspo-
nuje sprzętem do zestrzeliwania, możemy posługiwać się 
tylko metodami operacyjnymi i współpracować ze stroną 
ukraińską, która też nas wspomaga. Nie tak dawno temu 
wspólnie z Ukraińcami zlikwidowaliśmy przeloty moto-
lotni, bo ten rodzaj sprzętu też jest wykorzystywany do 
przemytu przez granicę, i parę takich grup po obu stronach 
granicy zostało zamkniętych. To jest proszę państwa, taka 
gra bardzo niebezpieczna i wymagająca stałych działań 
i Straży Granicznej, i Służby Celnej, ale ona naprawdę – i to 
mamy sprawdzone na 100% – dotyczy tylko jednej rzeczy: 
przemytu papierosów. Nie ma w tej chwili tego typu prze-
mytu ludzi i nie ma innych działań, to są kolejne metody 
prób przemytu papierosów na nasze terytorium.

(Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz: A to zjawisko 
występuje bardziej na odcinku polsko-ukraińskim czy pol-
sko-białoruskim?)

Ono, Panie Przewodniczący, występuje wyłącznie na 
odcinku polsko-ukraińskim. Ze strony białoruskiej, mówiąc 
szczerze, nie wleci i nie wyleci nic, co nie ma błogosła-
wieństwa tamtejszych władz. Tam osoba, która podejmuje 
takie działania, ryzykuje tym, że po prostu, jeżeli nie ma 
właściwego mandatu, własne służby ją zestrzelą i już.
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