
IX kadencja

SENAT RP

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (218.) 

oraz Komisji Spraw Zagranicznych  
i Unii Europejskiej (225.) 
w dniu 29 sierpnia 2019 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej 
określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r. (druk senacki 
nr 1277, druki sejmowe nr 3581 i 3628).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Marek Rocki)

Przewodniczący Marek Rocki:
Witam państwa.
Z lekkim opóźnieniem zaczynamy dwieście dwudzieste 

piąte posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej. To jest posiedzenie wspólne z Komisją 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W porządku obrad mamy rozpatrzenie ustawy o raty-
fikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji 
granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, 
podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r.

Witam obecnych na naszym dzisiejszym posiedzeniu. 
Witam panów ministrów – Piotra Wawrzyka z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i Sylwestra Tułajewa z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji – z towarzyszącymi 
im urzędnikami. Witam naczelnika wydziału w Zarządzie 
Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej, pana 
Dariusza Góreckiego.

Który z panów ministrów zreferuje projekt?
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Sylwester Tułajew:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący! Panie 

i Panowie! 
Prezentujemy przyjętą przez Sejm ustawę o ratyfika-

cji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji 
granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, 
podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r. Stanowi ona 
wykonanie innej umowy, umowy między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwo-
wej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz 

o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicz-
nych. Ta została sporządzona 5 marca 1996 r. I właśnie 
ta umowa zobowiązuje strony do wyraźnego utrzymania 
granicy państwowej oraz prowadzenia okresowych kontroli 
jej przebiegu.

W celu wykonania postanowień tych umów polsko-
-litewska komisja graniczna przeprowadziła w latach 
2000–2003 oraz 2011–2012 pierwszą wspólną kontrolę 
przebiegu polsko-litewskiej granicy państwowej oraz na 
podstawie wyników tej kontroli sporządziła dokumentację 
graniczną. W jej skład wchodzą dokumenty, które zostały 
opisane również w tej umowie. To m.in. opis protokolarny 
przebiegu linii granicy państwowej, mapa granicy państwo-
wej, protokoły znaków granicznych, wykaz współrzędnych 
znaków granicznych, wykaz punktów matematycznych wy-
znaczających przebieg granicy państwowej oraz protokół 
końcowy pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-
-litewskiej granicy państwowej przeprowadzonej przez 
polsko-litewską komisję graniczną.

Związanie się Rzeczypospolitej Polskiej niniejszą 
umową spowoduje wprowadzenie do polskiego porządku 
prawnego dokumentacji granicznej, o której wspomniałem 
powyżej.

Prośba i rekomendacja, by przyjąć ustawę bez poprawek.
Jesteśmy do dyspozycji państwa senatorów. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Rocki:
Dziękuję bardzo.
Poproszę o opinię Biura Legislacyjnego.

Główny Legislator w Biurze 
Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 
Iwona Kozera-Rytel:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysokie Komisje! Szanowni Państwo!
Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag do ustawy.

Przewodniczący Marek Rocki:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 07)



Wspólne posiedzenie KSTAP (218.), oraz KSZUE (225.)4

Pozostaje nam wyznaczenie sprawozdawcy. Czy pani 
senator Zając zechce się podjąć sprawozdawania?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Senator Ślusarz?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo.
Tym samym zamykam dzisiejsze posiedzenie.
Dziękuję panom ministrom i wszystkim gościom.
(Głos z sali: Dziękuję bardzo.)

Czy ktoś z państwa senatorów ma pytania, chce się 
wypowiedzieć? Nie.

Wobec tego, jak myślę, możemy przejść do głosowania.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem ustawy 

bez poprawek? (10)
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś się wstrzymał? (0)
Czy ktoś był przeciw? (0)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 12)
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